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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. З огляду на прагнення України до 

євроінтеграції з’являються нові підходи до розуміння правових процесів, 

зокрема адміністративного судочинства, та здійснюється реформування органів 

прокуратури, а саме кардинально змінюється їх функціональна модель. Узяті 

Україною на себе зобов’язання перед Радою Європи щодо реформування 

прокуратури зумовили необхідність подальшого вдосконалення законодавства 

та прийняття Верховною Радою України 14 жовтня 2014 р. Закону України 

«Про прокуратуру», у якому визначено роль і місце нагляду за додержанням та 

застосуванням законів у прокурорській діяльності з акцентом на тому, що 

нагляд здійснюється виключно у формі представництва прав і свобод 

громадянина, інтересів суспільства й держави. Хоча традиційно в доктрині та 

законодавстві прокурор не визнається основним суб’єктом адміністративного 

судочинства, применшувати його роль не можна, особливо в умовах сучасних 

державотворчих і правотворчих процесів, побудови в Україні сучасної 

проєвропейської держави, забезпечення законності в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства. З огляду на це можна вважати доречним 

оновлений доктринальний погляд на засади участі прокурора в 

адміністративному судочинстві, особливо з акцентом на тому, що він завжди 

покликаний захищати інтереси держави, а отже, роль прокуратури в 

адміністративному судочинстві зростає. 

За даними Офісу Генерального прокурора України, упродовж 2020 р. в 

порядку адміністративного судочинства в інтересах держави пред’явлено 

позовних заяв на загальну суму 294,805 млн грн, задоволено 469 позовів на 

суму 177,520 млн грн, попереджено незаконне вибуття з державної та 

комунальної власності грошових коштів у сумі 160,078 млн грн, прокурором 

подано 160 апеляційних скарг, з яких 123 розглянуто та 49 задоволено, подано 

71 касаційну скаргу, 51 з яких задоволено. Майже аналогічними є показники 

попередніх років представництва органами прокуратури інтересів держави в 

адміністративному судочинстві, що підтверджує важливість ролі прокуратури, 

зумовлює потребу у всебічному доктринальному дослідженні цього питання 

для формування наукового базису сучасних нормотворчих процесів щодо 

участі прокурора в адміністративному судочинстві. 

Підґрунтям для написання дисертаційного дослідження стали праці відомих 

вітчизняних і зарубіжних учених-юристів, зокрема адміністративістів, які в 

різні історичні періоди розглядали відповідні питання. Цю проблематику 

вивчали, зокрема, Д. Бахрах, В. Бевзенко, Л. Грицаєнко, С. Казанцев, 

Т. Коломоєць, В. Колпаков, О. Кузьменко, Ю. Легеза, Д. Лученко, 

О. Люхтергандат, М. Мавдрик, В. Малюга, Р. Мельник, О. Миколенко, 

Н. Мичко, О. Мордвінов, О. Муза, Н. Муравйов, Н. Наулік, О. Пасенюк, 

Н. Писаренко, С. Познишев, Є. Попович, В. Пчелін, В. Свербигуз, В. Сороко, 

В. Стефанюк, С. Стеценко, В. Сухонос, Ю. Шаров О. Шемякін, та інші 

науковці.    
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На рівні дисертаційних досліджень питання участі прокурора в 

адміністративній юрисдикції розглядали О. Шемякін (у роботі «Прокурор в 

адміністративно-юрисдикційних провадженнях: питання теорії і практики» 

2012 р.), В. Шуба (у роботі «Адміністративно-правові відносини в діяльності 

органів прокуратури України: загальнотеоретичні аспекти» 2007 р.). Водночас, 

попри багатоманітність наукових досліджень, досі немає комплексних робіт із 

проблеми участі прокурора в адміністративному судочинстві (з урахуванням 

прийнятих змін до Конституції України, Кодексу адміністративного 

судочинства України, Закону України «Про прокуратуру»), що актуалізує 

обрану тему дослідження. 

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

виконано в межах Планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2016–2020 рр., комплексних наукових проєктів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711), Пріоритетних напрямків розвитку правової 

науки на 2016–2020 рр., затверджених постановою Загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 р., і Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 

12 січня 2015 р. № 5/2015. Крім того, дисертаційна робота пов’язана зі 

стратегією реформування органів прокуратури, визначеною Законом України 

«Щодо першочергових заходів стосовно реформи органів прокуратури» від 

19 вересня 2019 р. № 113-IX, Положенням про проходження прокурорами 

атестації, затвердженим Наказом Генерального прокурора України від 3 жовтня 

2019 р. № 221, а також Порядком роботи кадрових комісій, затвердженим 

Наказом Генерального прокурора України від 17 жовтня 2019 р. № 233. 

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

щоб на основі комплексного аналізу теоретичних напрацювань, положень 

чинного законодавства України та правозастосування визначити сутність, 

особливості участі прокурора в адміністративному судочинстві; з урахуванням 

об’єктивних процесів євроінтеграції, реформування органів прокуратури 

адміністративного судочинства виявити проблеми її правильного регулювання 

та практичної реалізації; з урахуванням зарубіжного досвіду сформулювати 

науково обґрунтовані рекомендації та пропозиції, спрямовані на підвищення її 

результативності й ефективності. Для досягнення цієї мети в роботі необхідно 

було послідовно вирішити такі основні задачі: 

 розглянути адміністративне судочинство як сферу об’єктивізації участі 

прокурора; 

 встановити кореляцію реалізації статусу прокурора із завданнями 

адміністративного судочинства; 

 проаналізувати ґенезу дослідження й унормування участі прокурора в 

адміністративному судочинстві шляхом виокремлення певної її стадійності та 

тенденційності; 
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 визначити місце й роль прокурора в системі суб’єктів адміністративного 

судочинства, встановити його відмінність від інших суб’єктів 

адміністративного судочинства; 

 з’ясувати специфіку адміністративно-процесуального статусу прокурора 

в адміністративному судочинстві на окремих стадіях, виявити проблемні 

аспекти його реалізації; 

 охарактеризувати досвід правового закріплення й реалізації статусу 

прокурора в адміністративному судочинстві в зарубіжних країнах, визначити 

шляхи його запровадження в національне законодавство та практику 

застосування; 

 сформулювати конкретні пропозиції щодо основних напрямів 

удосконалення вітчизняного законодавства стосовно участі прокурора в 

адміністративному судочинстві та заходів їх практичної реалізації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, безпосередньо пов’язані з 

участю прокурора в адміністративному судочинстві. 

Предметом дослідження є прокурор в адміністративному судочинстві:  

питання теорії та практики. 

Методи дослідження. У дисертації використано систему підходів, 

принципів і методів наукового пізнання, вибір яких зумовлений метою та 

завданнями дослідження з урахуванням його об’єкта й предмета. Методологія 

дисертаційного дослідження ґрунтується на поєднанні загальнофілософських, 

загальнонаукових методів та спеціально-юридичних методів наукового 

пізнання. Методи термінологічного аналізу, порівняння, абстрагування 

застосовано для дослідження феномену адміністративного судочинства як 

сфери об’єктивізації участі прокурора (підрозділ 1.1). Історико-правовий метод 

використано під час розгляду засад участі прокурора в адміністративному 

судочинстві та ґенези закріплення їх у вітчизняному законодавстві 

(підрозділ 1.2). Для визначення особливостей участі прокурора в 

адміністративному судочинстві на окремих його стадіях використано методи 

порівняння, юридичного моделювання, формально-юридичний, системний і 

структурно-функціональний методи (підрозділ 1.3). Для з’ясування проблемних 

питань реалізації статусу прокурора в адміністративному судочинстві 

використано системний та структурно-функціональний методи, метод 

юридичної догматики, а також прийоми юридичної логіки, юридичної 

статистики (розділ 2), а для з’ясування зарубіжного досвіду регламентації й 

реалізації статусу прокурора в адміністративному судочинстві – логічний 

метод, порівняльне правознавство (підрозділ 3.1). Напрями вдосконалення 

засад участі прокурора в адміністративному судочинстві у вітчизняному 

законодавстві визначено за допомогою моделювання (підрозділ 3.2). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, Кодекс 

адміністративного судочинства України, міжнародні нормативно-правові акти, 

ратифіковані Верховною Радою України, закони України, укази Президента 

України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти 

центральних органів виконавчої влади, накази Офісу Генерального прокурора 

України тощо. 
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Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані Офісу 

Генерального прокурора України, правова публіцистика, довідкові видання, 

матеріали репрезентативних соціологічних досліджень тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим комплексним дослідженням, яке присвячене участі прокурора в 

адміністративному судочинстві, виокремленню проблемних питань її правового 

регулювання та формулюванню пропозицій щодо їх вирішення з урахуванням 

зарубіжного досвіду. У результаті здійсненого дослідження сформульовано 

низку положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем, до найбільш 

значущих із яких належать такі: 

уперше: 

 виокремлено п’ять основних форм участі прокурора в адміністративному 

судочинстві з обґрунтуванням унікальності кожної з них та кореляції 

функціонального призначення прокуратури із завданнями адміністративного 

судочинства; 

 проаналізовано проблему участі прокурора в електронному 

адміністративному судочинстві з використанням Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи та доведено, що остання передбачає право на 

звернення до суду в електронній формі з елементами дискримінаційного 

регулювання саме щодо участі прокурора, для усунення якого надано 

пропозиції стосовно внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства 

України та Закону України «Про прокуратуру»; 

 доведено колізійність правового регулювання участі прокурора в 

адміністративному судочинстві, зокрема, щодо сплати судового збору за 

подання документів процесуального характеру; участі прокурора в 

апеляційному провадженні в разі подачі до суду додаткових доказів у справі, у 

якій прокурор не брав участь у суді першої інстанції; обчислення строків для 

подання апеляційної скарги за позовами суб’єктів публічної адміністрації, у 

яких прокурор не брав участь. Надано пропозиції щодо вирішення зазначених 

колізій; 

удосконалено: 

 теоретичні положення щодо ґенези дослідження участі прокурора в 

адміністративному судочинстві у вітчизняній адміністративно-правовій науці, 

виділено його «базові» напрями, доведено стійку тенденцію щодо спеціалізації 

такого дослідження та обґрунтовано потребу в її збереженні з урахуванням 

новітніх доктринальних підходів до розуміння адміністративного судочинства, 

статусу його суб’єктів для формування наукового базису з метою 

вдосконалення положень чинного законодавства щодо участі прокурора в 

адміністративному судочинстві та практики його застосування; 

 наукові положення щодо розуміння місця прокурора в системі суб’єктів 

адміністративного судочинства, особливостей його процесуального статусу 

порівняно з іншими суб’єктами та специфіки його реалізації у вузькому й 

широкому розумінні. Запропоновано визначення прокурора в 

адміністративному судочинстві як службової особи, яка має особливий статус, 
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уповноваженої державою на здійснення представництва інтересів держави в 

адміністративному суді у випадках, передбачених законом; 

 положення стосовно доцільності проведення компаративно-правових 

досліджень участі прокурора в адміністративному судочинстві з огляду на 

позитивний, апробований часом і практикою досвід зарубіжних країн у 

врегулюванні цього питання, зокрема, щодо таких аспектів: виборності 

Генерального прокурора (досвід Сполучених Штатів Америки); звільнення 

прокурора від сплати судового збору в разі звернення до суду (досвід 

Республіки Молдова, Російської Федерації); надання прокурору повноважень 

на звернення до суду в інтересах окремих категорій осіб (досвід Литовської 

Республіки, Киргизької Республіки, Латвійської Республіки); надання висновку 

прокурором в адміністративній справі у разі його участі (досвід Киргизької 

Республіки); поновлення й закріплення за прокуратурою функції загального 

нагляду (досвід Латвійської Республіки); 

 положення щодо специфіки участі прокурора в адміністративному 

судочинстві, зокрема на стадії виконання судових рішень, та обґрунтовано 

впровадження додаткових гарантій реалізації ним процесуального статусу 

задля забезпечення реалізації й захисту публічного інтересу; 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичні положення стосовно ґенези закріплення засад участі 

прокурора в адміністративному судочинстві у вітчизняному законодавстві. 

Зокрема, виокремлено три етапи такої ґенези (2001–2005 рр., 2005–2017 рр., з 

2017 р. й дотепер) з нерозривним зв’язком її з реформуванням прокуратури 

загалом та впровадженням європейських правових стандартів участі прокурора 

в адміністративне судочинство; виділено основні тенденції такого закріплення 

в умовах сучасних державотворчих і правотворчих процесів в Україні; 

 теоретичні положення щодо розуміння адміністративного судочинства, 

співвідношення його із суміжними правовими поняттями. Зокрема, 

запропоновано визначення адміністративного судочинства як сфери 

об’єктивізації участі прокурора як регламентованої нормами адміністративного 

права діяльності з поступового розгляду в адміністративних судах спорів, 

пов’язаних із публічно-правовими конфліктами; 

 положення щодо розуміння представницьких повноважень прокурора в 

позовному провадженні та запропоновано чіткий алгоритм доказування підстав 

для представництва прокурором інтересів держави в суді. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в роботі висновки, пропозиції та узагальнення мають як 

науковий, так і практичний інтерес та можуть бути використані в таких 

напрямах: 

 науково-дослідній сфері – у подальших наукових дослідженнях проблем 

участі прокурора в адміністративному судочинстві, особливостей реалізації 

його статусу (акт впровадження Запорізького національного університету 

від 3 серпня 2020 р.); 

 правотворчій діяльності – для підготовки змін до чинного законодавства 

щодо участі прокурора в адміністративному судочинстві, усунення колізій 
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адміністративно-процесуального законодавства та Закону України «Про 

прокуратуру»; 

 правозастосовній діяльності – для вдосконалення ефективності участі 

прокурора в адміністративному судочинстві з метою захисту й поновлення 

інтересів держави; 

 навчальному процесі – для підготовки підручників і посібників із 

навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-

процесуальне право», «Судові та правоохоронні органи України», у проведенні 

аудиторних занять із відповідних навчальних дисциплін (акт впровадження 

Запорізького національного університету від 3 серпня 2020 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення, 

висновки та пропозиції, що містяться в роботі, оприлюднені на 6 міжнародних 

науково-практичних конференціях, а саме: «Верховенство права та правова 

держава» (м. Ужгород, 2015 р.); «Верховенство права та правова держава» 

(м. Ужгород, 2018 р.); «Політико-правові реформи та становлення 

громадянського суспільства в Україні» (м. Херсон, 2018 р.); «Місце юридичних 

наук у формуванні правової культури сучасної людини» (м. Запоріжжя, 

2020 р.); «Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – 

прогрес законодавства України майбутнього» (м. Дніпро, 2021 р.); 

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, 2021 р.). 

Публікації. Основні положення, висновки та рекомендації, що містяться в 

дисертаційній роботі, викладено в 5 статтях, з яких 4 опубліковані в наукових 

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, та 1 стаття – у зарубіжному 

науковому виданні, а також у 6 тезах доповідей на міжнародних науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять 11 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатку. Загальний обсяг дисертації становить 196 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 152 сторінки. Список використаних джерел налічує 

119 найменувань та займає 12 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, висвітлено її 

зв’язок із науковими програмами, планами й темами, визначено мету та 

завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, названо основні методологічні 

підходи до дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

роботи, а також наведено відомості про апробацію основних положень 

дисертації, її структуру й обсяг. 

Розділ 1 «Історико-правові та теоретичні засади участі прокурора в 

адміністративному судочинстві» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття адміністративного судочинства як сфера 

об’єктивізації участі прокурора» проаналізовано базові доктринальні підходи 

до розуміння категорій «адміністративне судочинство» та «адміністративний 
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процес», а також встановлено, що донедавна в доктрині адміністративне 

судочинство розглядалося як елемент адміністративного процесу, пов’язаний із 

виконавчою та розпорядчою діяльністю органів державної влади. Водночас 

з’ясовано, що Кодекс адміністративного судочинства України (у редакції 

2005 р.) визначає адміністративне судочинство як діяльність адміністративних 

судів щодо розгляду й вирішення адміністративних справ у встановленому 

порядку, а адміністративний процес – як правовідносини, що складаються під 

час здійснення адміністративного судочинства. Натомість у редакції 2017 р. 

Кодексу адміністративного судочинства України взагалі впроваджено єдине 

поняття «судовий процес» як правовідносини, що виникають під час здійснення 

адміністративного судочинства, що й дало змогу сформувати висновок про те, 

що законодавчі зміни оптимізували понятійний апарат, закріпивши 

синонімічність понять «адміністративне судочинство» та «адміністративний 

процес». 

Автором доведено безпосередній зв’язок адміністративного судочинства та 

судового розгляду адміністративних справ, на підставі чого запропоновано 

розгляд адміністративного судочинства як регламентованої нормами 

адміністративного права діяльності з поступового розгляду в адміністративних 

судах спорів, пов’язаних із публічно-правовими конфліктами, у тому числі як 

сфери об’єктивізації участі прокурора. Запропоновано суміжний тематичний 

понятійний ряд («адміністративна процедура», «адміністративне провадження», 

«адміністративна послуга», «адміністративне судочинство») та доведено, що 

лише адміністративне судочинство пов’язане із судовим спеціальним суб’єктом 

та особливим розглядом публічно-правових спорів. 

У роботі проаналізовано ознаки адміністративного судочинства і його 

завдання, запропоновано його визначення як сфери об’єктивізації участі 

прокурора з акцентом на кореляції завдань адміністративного судочинства та 

функціонального призначення прокурора. 

У підрозділі 1.2 «Історіографія дослідження засад участі прокурора в 

адміністративному судочинстві в адміністративно-правовій доктрині та 

ґенеза закріплення їх у вітчизняному законодавстві» на підставі аналізу 

доктринальних джерел встановлено, що проблема участі прокурора в 

адміністративному судочинстві досліджувалася в аспекті більш комплексної 

проблематики з акцентом уваги на прояві його повноважень, або щодо окремих 

категорій справ, або порівняно з іншими суб’єктами, або щодо вчинення 

окремих процесуальних дій. Усе це зумовило «дефекти» наукового базису 

законодавчої діяльності щодо закріплення засад участі прокурора в 

адміністративному судочинстві та різноваріативність у правозастосуванні. 

Обґрунтовано «зв’язок» наукового інтересу тематичного спрямування зі 

змінами адміністративно-процесуального законодавства та законодавства про 

прокуратуру, його несистемний характер, виділено етапи ґенези та їх 

особливості. 

У підрозділі 1.3 «Прокурор як суб’єкт адміністративного судочинства 

України та його особливість у порівнянні з іншими суб’єктами» зазначено, що 

прокурор є суб’єктом з особливим процесуальним статусом, безпосередньо 
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пов’язаним із його представницькими повноваженнями, що зумовлює розмаїття 

форм його участі, зокрема: а) прокурор як самостійний позивач в інтересах 

держави в разі відсутності суб’єкта владних повноважень, до компетенції якого 

віднесений захист законних інтересів держави; б) прокурор як представник в 

інтересах держави в особі суб’єкта владних повноважень, якщо останній не 

здійснює або неналежним чином здійснює захист законних інтересів держави, 

до компетенції якого віднесені відповідні повноваження; в) прокурор як 

представник в інтересах держави за позовами інших осіб; г) прокурор як 

відповідач в адміністративній справі; д) прокурор як третя особа, яка заявляє чи 

не заявляє самостійні вимоги на предмет спору. Запропоновано вважати 

прокурора в адміністративному судочинстві полістатусним суб’єктом, 

наділеним розширеними повноваженнями порівняно з іншими суб’єктами, що й 

зумовлює його унікальність. Доведено, що правом на звернення до суду 

наділений саме прокурор як посадова особа, а не прокуратура загалом як 

юридичний орган, що зумовлює унормування засад його участі. 

Обґрунтовано відмінність між представництвом адвоката (процесуальним 

представником) і прокурора в адміністративному судочинстві, оскільки 

прокурор завжди є представником публічної влади, що й зумовлює його 

правову природу та процесуальний статус, а під час реалізації інших функцій 

він використовує надані йому законом владні повноваження. Саме ці 

положення є «базовими» у визначенні процесуального статусу прокурора (у 

вузькому й широкому розумінні) в адміністративному судочинстві, а також у 

формуванні його унікальності. 

Розділ 2 «Прокурор в адміністративному судочинстві: реалізація його 

процесуального статусу» складається із шести підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Особливості реалізації прокурором представницьких 

повноважень у позовному провадженні» на підставі аналізу статистичних даних 

щодо участі прокурора в адміністративному судочинстві за 2017–2020 рр. 

встановлено, що органами прокуратури України пред’явлено 2 566 позовних 

заяв на суму 2 286 628 грн, задоволено 2 295 заяв на суму 1 778 822 грн, 

забезпечено участь прокурора в 3 454 адміністративних справах, подано 

744 апеляційні та 393 касаційні скарги, з яких задоволено 318 та 160 відповідно. 

Зазначене підтверджує активність прокурорів в адміністративному судочинстві. 

Автором проаналізовано вичерпний перелік підстав представництва 

інтересів держави в суді прокурором (ст. 53 Кодексу адміністративного 

судочинства України), на підставі чого з’ясовано, що законодавець наділяє 

прокурора такими повноваженнями лише за умови їх порушення (загрози 

порушення) та виключно в таких випадках: а) якщо захист цих інтересів не 

здійснює (неналежно здійснює) орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого 

віднесені відповідні повноваження у спірних правовідносинах; б) у разі 

відсутності органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи 

іншого суб’єкта владних повноважень, до компетенції яких належить захист 

інтересів держави у відповідній сфері; в) у разі відсутності в органу 

повноважень щодо звернення за захистом інтересів до суду. Автором доведено, 
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що інтереси держави повинні захищати насамперед відповідні суб’єкти владних 

повноважень, а не прокурор як «альтернативний» суб’єкт звернення до суду. 

Прокурор виконує субсидіарну роль – фактично замінює суб’єкта владних 

повноважень, який не здійснює (неналежно здійснює) такий захист, а також у 

разі відсутності такого органу. 

З огляду на потреби практики в роботі визначені особливості правильного 

визначення прокурором підстав для реалізації представницьких повноважень, 

належного їх обґрунтування та доведення їх у достатньому обсязі в 

адміністративному судочинстві з формулюванням пропозицій щодо внесення 

змін і доповнень до Кодексу адміністративного судочинства України. 

У підрозділі 2.2 «Проблема реалізації прокурором повноважень щодо 

повернення судового збору» з’ясовано, що питання стягнення судового збору з 

відповідачів за задоволеними позовами прокурора дотепер залишаються 

неврегульованими в чинному законодавстві. Суб’єкт владних повноважень та 

органи прокуратури від сплати судового збору не звільнені, а згідно зі ст. 139 

Кодексу адміністративного судочинства України в разі задоволення позову 

сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, усі судові витрати, що 

підлягають відшкодуванню чи оплаті, стягуються за рахунок бюджетних 

асигнувань суб’єкта владних повноважень, який був відповідачем у справі або 

якщо відповідачем у справі була його посадова чи службова особа. Цей припис 

поширюється лише на адміністративне судочинство та був логічним тільки до 

внесення відповідних змін до Закону України «Про судовий збір», тоді як 

правозастосування в сучасних умовах потребує коригування з огляду на те, що 

прокурором сплачуються значні кошти судового збору з Державного бюджету 

України, які не повертаються в разі задоволення відповідного позову. 

Встановлено, що неврегульованим залишається питання відшкодування 

судових витрат у справах, у які прокурор вступив на стадії апеляційного 

оскарження рішення суду першої інстанції. Так, за подачу апеляційної скарги 

на неправосудне рішення сплачується судовий збір, проте позивач у справі, 

який ініціював питання звернення до суду з незаконними позовними вимогами, 

звільняється від відшкодування судових витрат, які понесла держава у зв’язку 

із судовим розглядом заяви. На практиці питання стягнення судового збору зі 

сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, судом не вирішується, 

органи прокуратури на такі рішення суду апеляційної ланки не реагують, 

оскільки за подання касаційної скарги сплата судового збору є обов’язковою. За 

таких обставин із Державного бюджету України витрачаються значні кошти, 

які неможливо повернути. З огляду відсутність повноцінного бюджетного 

фінансування для сплати судового збору для органів державної влади 

встановлено зв’язок також зі строками звернення до адміністративного суду, 

що ставить під загрозу поновлення порушених інтересів держави в усіх 

випадках, знижує ефективність реалізації процесуального статусу прокурора як 

суб’єкта адміністративного судочинства. 

У підрозділі 2.3 «Реалізація прокурором повноважень в електронному 

судочинстві» звернено увагу на наявну проблему використання прокурором 

Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ст. 44 Кодексу 
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адміністративного судочинства України), а саме на дискримінаційний характер 

останньої щодо прокурора, адже в ній передбачена реєстрація учасників 

судочинства як фізичних осіб або як представників (захисників). З огляду на 

особливість процесуального статусу прокурора він позбавлений можливості 

подавати до суду процесуальні документи, вчиняти дії процесуального 

характеру з використанням електронної форми. У роботі запропоновані 

конкретні шляхи вирішення цих питань із внесенням змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України. 

У підрозділі 2.4 «Реалізація прокурором повноважень на стадії перегляду 

судових рішень» з’ясовано, що на практиці проблемними є питання дотримання 

строків на апеляційне оскарження за позовами суб’єктів владних повноважень, 

у яких прокурор не брав участь. Відповідно, актуальними є такі питання: а) з 

якого моменту у прокурора з’являється право на апеляційне оскарження 

рішення адміністративного суду в тих випадках, коли прокурор подає 

апеляційну скаргу в інтересах того чи іншого суб’єкта владних повноважень, 

який був стороною у справі; б) чи є прокурор представником органу державної 

влади та чи є він представником інтересів держави в особі цього органу. 

З’ясовано, що поширений розгляд прокурора як представника органу 

державної влади, і строк на апеляційне оскарження в нього закінчується з 

моменту ознайомлення з оскаржуваним рішенням саме цим органом, а не 

прокурором. На практиці ж дати ознайомлення цих суб’єктів із судовим 

рішенням можуть бути різними, оскільки прокурору попередньо необхідно 

направити до суду запит на ознайомлення з адміністративною справою, 

ознайомитися з нею, довести, що відповідний орган державної влади не вжив 

заходів щодо оскарження незаконного судового рішення, не виконав належним 

чином свої повноваження, та підготувати апеляційну скаргу і направити її до 

суду. Виявлено законодавчу колізію: з одного боку, прокурор не має права 

підміняти орган державної влади, він повинен надати строк і можливість органу 

влади реалізувати всі надані йому повноваження, а з іншого – має 

дотримуватися 30-денного строку на апеляційне оскарження спірного судового 

рішення. Обґрунтовується потреба її вирішення шляхом внесення змін до 

Кодексу адміністративного судочинства України. 

Виявлено проблему правової невизначеності подання прокурором 

додаткових доказів в апеляційній інстанції в разі апелювання прокурором 

рішення суду першої інстанції, у якій він не брав участь, і доведено, що 

невизначеною є форма заяви на ознайомлення з матеріалами справи, що 

зумовлює різноваріативність практики. Відмова прокурору в ознайомленні зі 

справою мотивується потребою в доведенні ним підстав для представництва 

органу державної влади, який є стороною в судовій справі, що є суперечливим, 

оскільки на стадії ознайомлення підтвердити йому такі підстави важко, а інколи 

навіть неможливо. Такі підстави мають бути оцінені судом на стадії вступу 

прокурора у справу або подання апеляційної чи касаційної скарги. Виділено 

проблему підстав і форми відмови суду в ознайомленні з матеріалами 

адміністративної справи прокурору. Встановлено, що суд повідомляє 

прокурору про таку відмову листом, реагувати на який прокурор процесуально 
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не може, окрім направлення скарги до Вищої ради правосуддя. У роботі 

вирішено проблеми вступу прокурора в розгляд справи, підтвердження його 

повноважень (ухвала суду не виноситься, сторони позбавлені можливості 

оскаржувати такий вступ) в умовах упровадження спрощеного позовного 

провадження без виклику сторін, що унеможливлює його вступ. Доведено, що 

за таких обставин захист прокурором порушених державних інтересів 

можливий лише після прийняття остаточного судового рішення, що не є 

ефективним і результативним. 

У підрозділі 2.5 «Реалізація повноважень прокурора як відповідача в 

адміністративному судочинстві» проаналізовано справи за участю 

прокуратури як відповідача за наслідками проведення атестаційних процедур, 

зумовлених реформаційними процесами починаючи з 2019 р. Встановлено, що 

станом на 2 листопада 2020 р. адміністративними судами вже розглянуто й 

задоволено 115 справ за позовами прокурорів, яких було звільнено за 

результатами проведення атестації, з них 17 рішень набрали законної сили. 

З’ясовано, що підстави для подання позовів є такими: а) неподання прокурором 

заяви про намір пройти атестацію (задоволено 4 позови); б) неналежна заява 

про намір пройти атестацію (задоволено 7 позовів); в) неявка на атестацію з 

поважних причин (задоволено 9 позовів); г) непроходження першого етапу 

атестації (задоволено 29 позовів); д) непроходження другого етапу атестації 

(задоволено 25 позовів); е) непроходження третього етапу атестації (задоволено 

37 позовів). Виявлено неврегульованість питань атестації співробітників 

прокуратури, які перебувають у декретних відпустках, виведені поза штат, 

робочі місця яких не збереглися, що й актуалізує питання поновлення 

порушених прав таких осіб в адміністративному судочинстві, відповідачем у 

якому є прокуратура. 

У підрозділі 2.6 «Реалізація прокурорських повноважень при виконанні 

судових рішень в адміністративних справах» виокремлено та проаналізовано 

конкретні приклади порушення публічних інтересів у зв’язку з прогалинами й 

колізіями у правовому регулюванні участі прокурора саме на цій стадії. 

Виявлено випадки необґрунтованої відмови позивача у справі від реального 

виконання судового рішення за позовом прокурора, що нівелює судочинство 

загалом та дає учасникам можливість ухилятися від виконання судового 

рішення, тим самим порушуючи інтереси територіальної громади чи держави. 

Автором сформульовані конкретні пропозиції щодо вирішення цього питання 

шляхом доповнення Кодексу адміністративного судочинства України. 

Розділ 3 «Шляхи вдосконалення засад участі прокурора в 

адміністративному судочинстві в умовах сучасних правотворчих процесів» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід законодавчого визначення засад участі 

прокурора в адміністративному судочинстві та засади його врахування в 

Україні» проаналізовано досвід організації й діяльності органів прокуратури в 

державах – членах Європейського Союзу та інших державах світу, виокремлено 

декілька їх моделей (зокрема, за функціональним підходом та за 

інституціональним підходом). Встановлено, що сприятливим є досвід як 
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європейських, так і пострадянських країн (насамперед завдяки єдності 

історичних традицій правової системи та правотворення), зокрема: 

а) Сполучених Штатів Америки – у питанні виборності Генерального 

прокурора; б) Республіки Молдова, Російської Федерації – у питанні звільнення 

прокурора від сплати судового збору; в) Литовської Республіки, Російської 

Федерації, Киргизької Республіки, Латвійської Республіки – щодо 

повноваження на звернення до суду в інтересах окремої категорії осіб; 

г) Російської Федерації, Киргизької Республіки – у питанні надання висновку 

прокурором в адміністративній справі в разі вступу в неї; д) Латвійської 

Республіки – щодо закріплення функції загального нагляду. 

У підрозділі 3.2 «Напрями удосконалення засад участі прокурора у 

вітчизняному законодавстві» запропоновано шляхи усунення виявлених 

недоліків і колізій у законодавчих актах, які регламентують діяльність 

прокурора в адміністративному судочинстві, шляхом внесення змін та 

доповнень до чинного законодавства щодо таких аспектів: 1) закріплення 

форми й порядку підтвердження підстав для представництва прокурором 

інтересів держави; 2) направлення прокурором повідомлення про намір 

звернутися з позовом; 3) звільнення прокурора від сплати судового збору; 

4) визнання прокурора окремим учасником у Єдиній судовій інформаційно-

телекомунікаційній системі; 5) набуття прокурором статусу позивача в разі 

подання апеляційної скарги у справах, у яких прокурор не брав участь; 6) права 

прокурора подавати додаткові докази по справі за його апеляційною скаргою у 

справах, у яких він не брав участь; 7) засад реалізації повноважень прокурора 

під час вступу у справу за позовом іншої особи; 8) реалізації повноважень 

прокурора в порядку спрощеного позовного провадження. Запропоновано 

внести відповідні зміни й доповнення до ч. 4 ст. 53, ст. ст. 44, 54, 275, 293, 308 

Кодексу адміністративного судочинства України, до ч. 4 ст. 234 Закону України 

«Про прокуратуру», до ст. 5 Закону України «Про судовий збір», а також до 

Положення про проходження прокурорами атестації. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні на основі комплексного аналізу теоретичних 

напрацювань, положень чинного законодавства України та практики його 

застосування здійснено теоретичне узагальнення, а також сформульовано 

науково обґрунтовані висновки і практичні рекомендації, які розв’язують 

наукове завдання щодо особливостей участі прокурора в адміністративному 

судочинстві. За результатами дослідження сформульовано такі висновки: 

1. Запропоновано визначення адміністративного судочинства як сфери 

об’єктивізації участі прокурора як регламентованої нормами адміністративно-

процесуального права діяльності з поступового розгляду в судах 

(адміністративних судах) спорів, пов’язаних із публічно-правовими 

конфліктами. 

2. Сформульовано теоретичні положення щодо ґенези нормативно-

правового закріплення засад участі прокурора в адміністративному судочинстві 
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у вітчизняному законодавстві. Зокрема, виокремлено три етапи такої ґенези 

(2001–2005 рр., 2005–2017 рр., з 2017 р. й донині) з нерозривним зв’язком її з 

реформуванням прокуратури загалом та впровадженням європейських 

правових стандартів участі прокурора в адміністративне судочинство. Виділено 

основні тенденції такого закріплення в умовах сучасних державотворчих і 

правотворчих процесів в Україні. 

3. Встановлено, що прокурор у разі представлення на підставі закону 

інтересів держави в адміністративному суді є безпосереднім учасником 

адміністративно-процесуальних відносин. Отже, прокурор в адміністративному 

судочинстві є полістатусною фігурою: це уповноважена державою на 

здійснення представництва інтересів держави в адміністративному суді у 

випадках, передбачених законом, службова особа, яка має особливий статус із 

дещо розширеними правами порівняно з іншими учасниками справи. 

4. На підставі аналізу статистичних даних участі прокурора в 

адміністративному суді впродовж 2017–2020 рр. з’ясовано, що спостерігається 

стійка тенденція до активізації участі органів прокуратури в адміністративному 

судочинстві, зусилля яких спрямовані на поновлення порушених публічних 

інтересів. Проаналізовано поняття «інтереси держави» в аспекті підстав 

звернення прокурора до суду та встановлено, що першим питанням, яке 

потребує обов’язкового з’ясування й доведення в суді, є питання наявності у 

спірних правовідносинах інтересів держави та належного обґрунтування у 

процесуальних документах його існування. 

Визначено, що інтереси держави повинні захищати відповідні суб’єкти 

владних повноважень, а не прокурор як альтернативний суб’єкт звернення до 

суду, який виконує субсидіарну роль і замінює суб’єкта владних повноважень, 

який всупереч вимогам закону не здійснює захист або робить це неналежно, а 

також у разі відсутності такого органу. Доведено, що невжиття органом влади 

жодних заходів упродовж розумного строку після того, як йому стало відомо 

(чи мало стати відомо) про можливе порушення інтересів держави, може 

кваліфікуватися як бездіяльність, що є достатнім аргументом для 

підтвердження судом підстав для представництва прокурором інтересів 

держави. Визначено чіткий алгоритм доказування підстав для представництва 

інтересів держави прокурором у суді. 

5. Встановлено, що органи державної влади, зокрема й органи прокуратури, 

зобов’язані сплачувати судовий збір за подачу документів процесуального 

характеру до адміністративного суду. Крім того, зазначено, що в разі 

задоволення позову сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, усі 

судові витрати, що підлягають відшкодуванню чи оплаті, стягуються за 

рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, який був 

відповідачем у справі або якщо відповідачем у справі була його посадова чи 

службова особа. Обґрунтовано, що в разі збереження чинності цієї норми 

необхідне звільнення всіх державних органів від сплати судового збору. 

Доведено невирішеність питання відшкодування судових витрат у справах, 

у які прокурор вступив на стадії апеляційного оскарження рішення суду першої 

інстанції. На практиці в зазначених випадках питання стягнення судового збору 
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зі сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, не здійснюється, органи 

прокуратури на такі рішення апеляційного суду не реагують, оскільки за подачу 

касаційної скарги також необхідно сплатити судовий збір. Відсутність 

повноцінного бюджетного фінансування сплати судових зборів для органів 

державної влади впливає на строки звернення до адміністративного суду. 

6. Проаналізовано проблему участі прокурора в електронному судочинстві з 

використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та 

встановлено її дискримінаційний характер щодо прокурора, оскільки відсутня 

можливість для його реєстрації, а отже, і для подання до суду документів, а 

також вчинення дій процесуального характеру. 

7. Встановлено колізійність регулювання участі прокурора в подачі до суду 

апеляційної інстанції додаткових доказів у справі, у якій він не брав участь у 

суді першої інстанції, а також щодо обчислення строків для подачі апеляційної 

скарги за позовом суб’єкта владних повноважень, у якому прокурор також не 

брав участь. З одного боку, прокурор не має права підміняти орган державної 

влади, він повинен надати строк і можливість органу влади реалізувати всі 

надані йому повноваження, а з іншого – має дотримуватися 30-денного строку 

на апеляційне оскарження спірного судового рішення. Спостерігається 

проблема подання прокурором додаткових доказів в апеляційній інстанції щодо 

справи, у якій він не брав участь; аналогічне протиріччя виявляється в разі 

вступу прокурора на стадії розгляду адміністративної справи, підтвердження 

його повноважень, у тому числі щодо реалізації та захисту публічних інтересів 

у розгляді справи в порядку спрощеного позовного провадження. 

8. На підставі аналізу справ адміністративного судочинства за наслідками 

атестації співробітників прокуратури встановлено, що неврегульованими 

залишаються питання атестації співробітників прокуратури, які перебувають у 

декретних відпустках, що й зумовлює окремий різновид публічно-правових 

спорів. 

9. Проаналізовано проблему реалізації прокурором повноважень на стадії 

виконання судових рішень та виявлено стійку тенденцію до необґрунтованої 

відмови позивача у справі від реального виконання судового рішення за 

позовом прокурора. 

10. Здійснено класифікаційний розподіл органів прокуратури різних держав 

світу залежно від їх функціонального й інституціонального підходів та 

встановлено їх кореляцію із завданнями адміністративного судочинства. 

Виокремлено такі функціональні моделі: а) з домінуванням функції 

кримінального переслідування (характерна для Королівства Данія, Естонської 

Республіки, Республіки Польща, Республіки Словенія, Фінляндської Республіки 

та Чеської Республіки); б) з домінуванням функції захисту інтересів держави, 

прав і свобод громадян, юридичних осіб, контролю за дотриманням законів, 

швидкого й ефективного відправлення правосуддя, кримінального 

переслідування (застосовується в Республіці Австрія, Королівстві Бельгія, 

Італійській Республіці, Великому Герцогстві Люксембург, Федеративній 

Республіці Німеччина, Королівстві Нідерландів, Румунії, Французькій 

Республіці); в) з домінуванням функції захисту прав і свобод громадян, 
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представництва їхніх інтересів та інтересів держави (застосовується в 

Литовській Республіці, Португальській Республіці, Словаччині, Угорщині, 

Королівстві Швеція); г) з домінуванням функції сприяння відправленню 

правосуддя з метою захисту законності, прав громадян та охоронюваних 

законом публічних інтересів (характерна для Болгарії, Грецької Республіки, 

Королівства Іспанія, Латвійської Республіки); д) з домінуванням функції 

підтримання обвинувачення в суді (застосовується у Сполученому Королівстві 

Великої Британії та Північної Ірландії, Ірландії, Республіці Кіпр, Республіці 

Мальта). 

Проаналізовано функціональні моделі прокуратур країн – членів 

Європейського Союзу, доведено їх зв’язок із завданнями адміністративного 

судочинства та обґрунтовано запровадження в Україні тих моделей, 

домінуючою функцією яких є захист прав і свобод громадян, представництво 

їхніх інтересів та інтересів держави. Запропоновано відновити функцію 

загального нагляду прокуратури та представництва інтересів громадян у суді. 

За інституціональним підходом виокремлено чотири моделі прокуратури: 

а) у складі Міністерства юстиції; б) у складі судової системи (функціонує при 

судах або в межах судової системи має адміністративну автономію); 

в) виокремлена в самостійну систему та підзвітна парламенту чи главі держави; 

г) взагалі відсутня, і відповідну специфіку варто пов’язувати із завданнями 

адміністративного судочинства. 

11. Обґрунтовано доцільність урахування зарубіжного досвіду в 

аналізованій сфері в Україні, наголошено на потребі й важливості його аналізу 

з метою запозичення позитивного апробованого часом і практикою з 

обов’язковим урахуванням національної специфіки нормотворчості та 

правозастосування. Встановлено, що найбільш сприятливим є досвід як 

європейських країн, правова система яких є розвиненою, так і пострадянських 

країн (насамперед завдяки єдності історичних традицій правової системи та 

правотворення). 

Визначено основні напрями вдосконалення засад участі прокурора в 

адміністративному судочинстві, а саме необхідність внесення змін і доповнень 

до Кодексу адміністративного судочинства України, узгодження їх із 

положеннями Закону України «Про прокуратуру» та підзаконними нормативно-

правовими актами Офісу Генерального прокурора України щодо таких питань: 

а) закріплення форми й порядку підтвердження підстав для представництва 

прокурором інтересів держави; б) направлення прокурором повідомлення про 

намір звернутися з позовом; в) звільнення прокурора від сплати судового збору; 

г) визнання прокурора окремим учасником у Єдиній судовій інформаційно-

телекомунікаційній системі; д) набуття прокурором статусу позивача в разі 

подання апеляційної скарги у справах, у яких прокурор не брав участь; е) права 

прокурора подавати додаткові докази по справі за його апеляційною скаргою у 

справі, у якій він не брав участь; є) засад реалізації повноважень прокурора під 

час вступу за позовом іншої особи; ж) реалізації повноважень прокурора в 

порядку спрощеного позовного провадження. 
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Запропоновано внести відповідні зміни й доповнення до ч. 4 ст. 53, 

ст. ст. 44, 54, 275, 293, 308 Кодексу адміністративного судочинства України, до 

ч. 4 ст. 234 Закону України «Про прокуратуру», до ст. 5 Закону України «Про 

судовий збір», а також до Положення про проходження прокурорами атестації. 

 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ  

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

 

1. Нестеренко І.В. Поняття адміністративного судочинства як сфери 

об’єктивізації участі прокурора в суді. Вісник Запорізького національного 

університету. Серія «Юридичні науки». 2015. № 4. Ч. 2. С. 107–114. 

2. Нестеренко І.В. Історіографія дослідження засад участі прокурора в 

адміністративному судочинстві в адміністративно-правовій доктрині та ґенеза 

закріплення їх у вітчизняному законодавстві. Право і суспільство. 2016. № 6. 

Ч. 2. С. 123–128. 

3. Соболєва І.В. Прокурор в адміністративному процесі: реалізація його 

процесуального статусу. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. № 3(18). 

С. 90–96. 

4. Соболєва І.В. Прокурор як суб’єкт відносин адміністративного 

судочинства в Україні, особливості його правового статусу порівняно з 

правовим статусом інших учасників процесу. Юридичний бюлетень. 2020. 

№ 16. С. 202–209. 

5. Соболєва І.В. Прокурор в адміністративному процесі: проблеми реалізації 

його процесуального статусу. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 

2020. № 3(31). Vol. 2. Р. 175–178.  

6. Нестеренко І.В. Представництво прокуратурою інтересів громадян і 

держави в суді: історіографічний абрис. Верховенство права та правова 

держава : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 

16–17 жовтня 2015 р. Ужгород : Ужгородський національний університет, 2015. 

С. 158–160. 

7. Соболєва І.В. Колізійність правового регулювання засад участі прокурора 

в адміністративному судочинстві та шляхи їх вирішення. Верховенство права 

та правова держава : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

м. Ужгород, 14–15 вересня 2018 р. Ужгород : Ужгородський національний 

університет, 2018. С. 115–118. 

8. Соболєва І.В. Особливості реалізації процесуального статусу прокурора 

на різних стадіях адміністративного судочинства. Політико-правові реформи 

та становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Херсон, 5–6 жовтня 2018 р. Херсон : 

Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 102–106. 

9. Соболєва І.В. Проблематика реалізації прокурором повноважень щодо 

повернення судового збору. Місце юридичних наук у формуванні правової 

культури сучасної людини : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Запоріжжя, 25–26 грудня 2020 р. Запоріжжя : Запорізька міська 

громадська організація «Істина», 2020. С. 136–139. 



17 

10. Соболєва І.В. Реалізація прокурором повноважень на стадії перегляду 

судових рішень та вступу. Реформування національного та міжнародного 

права: перспективи та пріоритети : матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Одеса, 22–23 січня 2021 р. Одеса : 

ГО «Причорноморська фундація права», 2021. С. 88–93. 

11. Соболєва І.В. Реалізація прокурором повноважень в електронному 

судочинстві. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – 

прогрес законодавства України майбутнього : матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Дніпро, 15–16 січня 2021 р. Дніпро : ГО «Правовий 

світ», 2021. С. 78–79. 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Соболєва І.В. Прокурор в адміністративному судочинстві: питання 

теорії та практики. – 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. 

У дисертації проведено комплексне наукове дослідження участі прокурора в 

адміністративному судочинстві, виокремлено проблемні питання правового 

регулювання й ефективності такої участі, а також з урахуванням зарубіжного 

досвіду з їх вирішення сформульовано пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства в цій сфері та практики його застосування. 

У роботі запропоновано розглядати адміністративне судочинство як 

регламентовану нормами адміністративного права діяльність із поступового 

розгляду в адміністративних судах спорів, пов’язаних із публічно-правовими 

конфліктами, у тому числі як сфери об’єктивізації участі прокурора. Вивчено 

історіографію дослідження засад участі прокурора в адміністративному 

судочинстві в адміністративно-правовій доктрині та ґенезу закріплення їх у 

вітчизняному законодавстві. Проаналізовано статус прокурора як суб’єкта 

адміністративного судочинства України та визначено його особливості 

порівняно з іншими учасниками. Зазначено особливості реалізації прокурором 

представницьких повноважень у позовному провадженні. Вивчено проблему 

реалізації прокурором повноважень щодо повернення судового збору, в 

електронному судочинстві, на стадії перегляду судових рішень, а також 

повноважень прокурора як відповідача в адміністративному судочинстві, 

повноважень прокурора під час виконання судових рішень в адміністративних 

справах. 

За результатами дослідження та з урахуванням зарубіжного досвіду 

законодавчого визначення засад участі прокурора в адміністративному 

судочинстві визначено напрями вдосконалення вітчизняного законодавства 

стосовно засад участі прокурора в адміністративному судочинстві. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, виконання судових рішень,  
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вітчизняне законодавство, електронне судочинство, засади участі прокурора, 

перегляд судових рішень, позовне провадження, прокурор як відповідач, 

прокурор, судовий збір. 

 

Соболева И.В. Прокурор в административном судопроизводстве: 

вопрос теории и практики. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

В диссертации проведено комплексное научное исследование участия 

прокурора в административном судопроизводстве, выделены проблемные 

вопросы правового регулирования и эффективности такого участия, а также с 

учетом зарубежного опыта по их решению сформулированы предложения по 

совершенствованию законодательства в этой сфере и практики его применения. 

Автором доказана непосредственная связь административного 

судопроизводства с судебным разбирательством административных дел, на 

основании чего предложено рассмотрение административного 

судопроизводства как регламентированной нормами административного права 

деятельности по постепенному рассмотрению в административных судах 

споров, связанных с публично-правовыми конфликтами, в том числе как сферы 

объективизации участия прокурора. Изучена историография исследования 

основ участия прокурора в административном судопроизводстве в 

административно-правовой доктрине и генезис закрепления их в отечественном 

законодательстве. Обоснована «связь» научного интереса тематического 

направления с изменениями административно-процессуального 

законодательства и законодательства о прокуратуре, его несистемный характер, 

а также выделены этапы генезиса и их особенности. 

Проанализирован статус прокурора как субъекта административного 

судопроизводства Украины и определены его особенности по сравнению с 

другими участниками. Констатировано, что прокурор является субъектом с 

особым процессуальным статусом, непосредственно связанным с его 

представительскими полномочиями, что приводит к разнообразию форм его 

участия. Указаны особенности реализации прокурором представительских 

полномочий в исковом производстве, определены особенности правильного 

определения прокурором оснований для реализации представительских 

полномочий, надлежащего их обоснования и доказательства в достаточном 

объеме в административном судопроизводстве. 

Изучена проблема реализации прокурором полномочий по возврату 

судебного сбора, наличие которой ставит под угрозу восстановление 

нарушенных интересов государства, снижает эффективность реализации 

процессуального статуса прокурора как субъекта административного 

судопроизводства. Выявлена проблема реализации статуса прокурора в 

электронном судопроизводстве, поскольку Единая судебная информационно-

телекоммуникационная система носит дискриминационный характер по 
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отношению к прокурору. Выяснены проблемные вопросы реализации 

прокурором полномочий на стадии пересмотра судебных решений и 

соблюдения сроков на апелляционное обжалование по искам субъектов 

властных полномочий, в которых прокурор не принимал участия. 

Обосновывается необходимость их решения путем внесения изменений в 

Кодекс административного судопроизводства Украины. Раскрыта проблема 

правовой неопределенности представления прокурором дополнительных 

доказательств в апелляционной инстанции в случае подачи прокурором 

апелляции на решение суда первой инстанции, в котором он не принимал 

участия, и доказано, что неопределенной является форма заявления на 

ознакомление с материалами дела, что приводит к разновариативности 

практики. 

В работе решены проблемы вступления прокурора в рассмотрение дела, 

подтверждения его полномочий. Осуществлен анализ дел с участием прокурора 

в качестве ответчика в административном судопроизводстве, выявлено 

большое количество неурегулированных вопросов аттестации сотрудников 

прокуратуры. Выделены конкретные примеры реализации прокурорских 

полномочий при исполнении судебных решений по административным делам, 

выявлены случаи необоснованного отказа истца по делу от реального 

исполнения судебного решения по иску прокурора, что нивелирует 

судопроизводство в целом и предоставляет участникам возможность 

уклоняться от исполнения судебного решения. 

По результатам исследования и с учетом зарубежного опыта 

законодательного определения основ участия прокурора в административном 

судопроизводстве определены направления совершенствования отечественного 

законодательства в отношении основ участия прокурора в административном 

судопроизводстве. Предложено внести соответствующие изменения и 

дополнения в ч. 4 ст. 53, в ст. ст. 44, 54, 275, 293, 308 Кодекса 

административного судопроизводства Украины, в ч. 4 ст. 234 Закона Украины 

«О прокуратуре», в ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе», а также в 

Положение о прохождении прокурорами аттестации. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, исковое 

производство, исполнение судебных решений, отечественное 

законодательство, пересмотр судебных решений, принципы участия 

прокурора, прокурор в качестве ответчика, прокурор, судебный сбор, 

электронное судопроизводство. 
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The dissertation conducts a comprehensive scientific study of the prosecutor’s 

participation in administrative proceedings, highlights problematic issues of legal 

regulation and effectiveness of such participation, as well as taking into account 
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foreign experience in solving them formulated proposals for improving legislation in 

this area and practice. 

The paper proposes to consider administrative proceedings as an activity 

regulated by the norms of administrative law for the gradual consideration in 

administrative courts of disputes related to public conflicts, including as areas of 

objectification of the prosecutor’s participation. The historiography of the study of 

the principles of the prosecutor’s participation in administrative proceedings in the 

administrative-legal doctrine and the genesis of their consolidation in the domestic 

legislation is studied. The status of the prosecutor as a subject of administrative 

proceedings of Ukraine is analyzed and its features in comparison with other 

participants are determined. The peculiarities of the prosecutor’s exercise of 

representative powers in litigation are indicated. The problem of implementation by 

the prosecutor of powers to return court fees, in electronic proceedings, at the stage of 

review of court decisions, as well as the powers of the prosecutor as a defendant in 

administrative proceedings, the powers of the prosecutor in case of execution of court 

decisions in administrative cases. 

Based on the results of the research and taking into account the foreign 

experience of legislative definition of the principles of prosecutor's participation in 

administrative proceedings, the directions of improvement of domestic legislation on 

the principles of prosecutor’s participation in administrative proceedings have been 

identified. 

Key words: administrative proceedings, claim proceedings, court fees, domestic 

legislation, electronic proceedings, execution of court decisions, principles of 

prosecutor’s participation,  prosecutor as defendant, prosecutor, review of court 

decisions. 
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