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АНОТАЦІЯ 

 

Іваненко Т.М. Адміністративно-правове забезпечення доступності 

адміністративного судочинства як складової верховенства права. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, що 

присвячена комплексному дослідженню адміністративно-правового 

забезпечення доступності адміністративного судочинства як складової 

верховенства права. Автором проведено аналіз підходів сучасних 

вітчизняних та зарубіжних дослідників до визначення змісту, стратегічних та 

програмних, нормативно-правових засад запровадження доступності 

адміністративного судочинства в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду 

проведення судових реформ в контексті трансформації правових систем та 

фундаментальних галузей права на засадах принципу верховенства права. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена 

об’єктивними політичними, суспільними, правовими проблемами 

впровадження судової реформи в Україні та забезпечення доступності 

правосуддя, встановлення адекватних критеріїв оплатності та безоплатності 

при сплаті судових зборів, судових витрат в цілому, що сприятиме 

підвищенню ефективності та результативності належного урядування, 

реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина в сфері виконавчої 

влади. 

Сформульовано пропозиції щодо удосконалення адміністративно-

правового забезпечення доступності адміністративного судочинства в 

Україні шляхом: створення уповноваженого органу – Комісії з забезпечення 
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доступності судочинства при Президенті України, до компетенції якої слід 

віднести розробку стратегій, програм, планів, положень та інших документів, 

спрямованих на комплексне впровадження вимог щодо доступності 

адміністративного судочинства як складової верховенства права. До складу 

Комісії з забезпечення доступності судочинства можуть входити: Президент 

України, Прем′єр-Міністр України, члени Кабінету Міністрів України, 

державі секретарі міністерств, Голова Верховного Суду, Голова 

Конституційного суду України, науковці тощо.  

Зроблено висновки про необхідність комплексного програмного та 

стратегічного адміністративно-правового забезпечення доступності 

адміністративного судочинства в Україні, зокрема, шляхом: розробки та 

впровадження вимог щодо забезпечення доступності адміністративного 

судочинства як складової Національної стратегії реформування судочинства, 

а також Плану реформування судочинства, що забезпечить довго- та 

короткострокове планування, стратегічне цілепокладання, програмне та 

проектне адміністративно-правове забезпечення виконання істотних 

складових дотримання верховенства права в судовій гілці влади. 

Враховуючи те, що доступність судочинства – базовий принцип 

верховенства права, його дотримання необхідно забезпечити як шляхом 

нормативно-правового закрпілення відповідних вимог на рівні законів та 

кодексів, що забезпечують реалізацію функцій правосуддя, так і шляхом 

сприяння формуванню правової культури, правової свідомості суддів, 

учасників розгляду справ в судах, що в комплексі сприятиме виробленню 

нової судової практики щодо спрощеного та доступного судочинства, 

подолання адміністративних бар’єрів та практики відмов у прийнятті 

позовних заяв за зверненням приватних осіб без відповідних спеціальних 

знань щодо письмового оформлення позовної заяви та порядку подання 

доказів, шляхом впровадження сучасних підходів щодо інформаційного та 

консультаційного забезпечення доступності судочинства в цілому, зокрема, 

адміністративного судочинства. 



4 

Встановлено, що доступність адміністративного судочинства – складова 

вимог дотримання принципу верховенства права, належного урядування, 

низки міжнародних актів, що забезпечують впровадження елементів 

верховенства права, демократичного врядування, захисту прав людини в 

демократичних правових системах сучасності. Недоступність 

адміністративного судочинства – протилежне негативне явище, такий стан 

об’єктивних можливостей приватних осіб при зверненні до адміністративних 

судів, який унеможливлює подання позову через адміністративні, фінансові, 

соціальні бар’єри, технічні, інформаційні, консультаційні складнощі, що 

перешкоджають захисту порушених прав людини в порядку 

адміністративного судочинства. Отже, забезпечення доступності 

адміністративного судочинства – це комплекс вимог адміністративного, 

фінансового, організаційного, технічного, інформаційного забезпечення 

діяльності адміністративних судів, що сприяють підвищенню об’єктивних 

можливостей звернутися до суду за захистом порушених прав, всупереч 

корупційним практикам, неправовим формам взаємодії в суспільстві. 

Доведено, що доступність адміністративного судочинства покладено в 

основу фундаментальних вимог верховенства права поряд з іншими 

важливими правами, такими, як право на мирні зібранні, на свободу слова, 

знання законів. Доступність адміністративного судочинства за своїм місцем в 

Піраміді верховенства права (за аналогією з Пірамідою Маслоу) займає 

базове місце, на ієрархічно вищому рівні йому кореспондують вимоги щодо 

дотримання прав обвинувачених та затриманих осіб, дотримання презумпції 

невинуватості, забезпечення незалежності суддів, на найвищому рівні 

зазначеної Піраміди верховенства права закріплені вимоги дотримання 

системи стримань і противаг, а також забезпечення рівності усіх перед 

законом. Недоступність адміністративного судочинства – протилежне явище,  

не сприяє реалізації та досягненню означених цілей, завдань в суспільстві, не 

забезпечує дієвого правового механізму захисту порушених прав, свобод, 

законних інтересів осіб засобами адміністративного судочинства. 
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Обгрунтовано доцільність комплексного впровадження вимог 

доступності адміністративного судочинства як необхідної складової 

принципу верховенства права на рівні актів, що регулюють судові 

адміністративні провадження для забезпечення об’єктивного і 

неупередженого захисту прав людини від незаконних дій, рішень, 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 

Встановлено, що забезпечення доступності адміністративного 

судочинства є не тільки важливим елементом принципу верховенства права, 

його вимоги мають важливе значення для захисту прав, законних інтересів 

значної кількості громадян України, тому означені вимоги мають бути 

гарантовані на рівні Закону України «Про доступність адміністративного 

судочинства», в якому особлива увага має бути приділена захисту інтересів 

малолітніх, неповнолітніх осіб, можливості звернення до Судового 

Омбудсмена, заміни законного представника у разі невиконання обов’язків за 

законом, можливість призначення представника в суді для розгляду справи 

особи, що не досягла віку адміністративної процесуальної дієздатності. 

Обгрунтовано, що доступність судочинства – базовий принцип 

верховенства права, його дотримання необхідно забезпечити як шляхом 

нормативно-правового закріплення відповідних вимог на рівні законів та 

кодексів, що забезпечують реалізацію функцій правосуддя, так і шляхом 

сприяння формуванню правової культури, правової свідомості суддів, 

учасників розгляду справ в судах, що в комплексі сприятиме виробленню 

нової судової практики щодо спрощеного та доступного судочинства, 

подолання адміністративних бар’єрів та практики відмов у прийнятті 

позовних заяв за зверненням приватних осіб без відповідних спеціальних 

знань щодо письмового оформлення позовної заяви та порядку подання 

доказів, шляхом впровадження сучасних підходів щодо інформаційного та 

консультаційного забезпечення доступності судочинства в цілому, зокрема, 

адміністративного судочинства. За результатами проведеного аналізу 

встановлено, що доступність адміністративного судочинства – складова 
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вимог дотримання принципу верховенства права, належного урядування, 

низки міжнародних актів, що забезпечують впровадження елементів 

верховенства права, демократичного врядування, захисту прав людини в 

демократичних правових системах сучасності.  

Охарактеризовано, що недоступність адміністративного судочинства – 

протилежне негативне явище, такий стан об’єктивних можливостей 

приватних осіб при зверненні до адміністративних судів, який унеможливлює 

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

інформаційні, консультаційні складнощі, що перешкоджають захисту 

порушених прав людини в порядку адміністративного судочинства. Отже, 

забезпечення доступності адміністративного судочинства – це комплекс 

вимог адміністративного, фінансового, організаційного, технічного, 

інформаційного забезпечення діяльності адміністративних судів, що 

сприяють підвищенню об’єктивних можливостей звернутися до суду за 

захистом порушених прав, всупереч корупційним практикам, не правовим 

формам взаємодії в суспільстві. 

Розглянуто сучасні проблеми забезпечення адміністративного 

судочинства потребують вирішення в наступних групах аспектів значень:           

а) проблеми, пов’язані з нерозвиненістю судової системи України та 

потребами подальшого її розвитку; б) проблеми, пов’язані з недосконалістю 

правового забезпечення доступності адміністративного судочинства;                    

в) проблеми, пов’язані з практичними проблемами організаційно-технічного 

забезпечення діяльності адміністративних судів на сучасному рівні;                        

г) проблеми, пов’язані зі складнощами взаємодії з громадянами, 

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

суддями адміністративних судів; е) проблеми, пов’язані зі складнощами 

оскарження судових рішень; є) проблеми, пов’язані зі складнощами 

виконання судових рішень; ж) проблеми, пов’язані зі складнощами 

оскарження судових рішень в Європейському суді з прав людини. 
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Узагальнено, що важливо приділити значну увагу проблемам, що 

стосуються реалізації адміністративного судочинства в Україні у 

взаємозв’язку з проблемами недоступності адміністративного судочинства 

окремим групам громадян, адже в даному сегменті першочергового 

вирішення потребують проблеми соціально незахищених груп населення, які 

за ознаками віку, статті, освіти, громадянства не можуть самостійно 

здійснювати захист порушених прав. 

Окреслено розвиток положень щодо організаційно-правових засад 

забезпечення адміністративного судочинства в Україні необхідно 

забезпечити з урахуванням таких аспектів, як: удосконалення організаційної 

структури адміністративного суду, організації простору з урахуванням вимог 

інформування та консультування громадян, надання місця для сидіння, 

заповнення інформації, її тиражування, надсилання, зберігання в приміщенні 

суду, для чого передбачити окремі комп’ютеризовані та оснащені 

програмними комплексами захисту інформації окремі кімнати для громадян. 

Зроблено висновок про те, що у сучасному адміністративному 

процесуальному законодавстві відбулися значні трансформації, пов’язані з 

проведенням судової реформи та уточненням низки процесуальних вимог 

щодо порядку розгляду спорів адміністративними судами. Серед основних 

проблем, пов’язаних з розглядом звернень, що надходять до 

адміністративних судів, слід виокремити наступні: проблеми, пов’язані з 

оформленням судових документів, з виправленням технічних помилок, з 

нестачею оригіналу квитанції про сплату судового збору, інших документів 

адміністративної справи, браком аргументації, посилання на процесуальні 

засади захисту порушених прав, додатків до позову, тощо. 

Узагальнено, що сучасна практика прийняття звернень 

адміністративними судами потребує удосконалення з точки зору повнішого 

захисту порушення прав громадян та здійснення надійного процесуального 

представництва, особливо стосовно соціально вразливих груп громадян, 

малолітніх та неповнолітніх осіб. Процесуальне законодавство України 
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потребує значного спрощення та скорочення обов’язкових вимог до 

процесуальних документів з метою більш ефективного реагування на 

вирішення проблем захисту прав людини в публічно-правовій площині.  

Обгрунтовано, що судовий збір та його сплата не може бути 

перешкодою у прийнятті позову адміністративним судом та потребує 

перегляду відповідних положень спеціального закону та Кодексу 

адміністративного судочинства України, так само як і квитанція про його 

сплату не повинна бути надана тільки в паперовому вигляді, адже розвиток 

цифрових технологій пропонує низку альтернативних варіантів. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративний 

процес, верховенство права, права людини, доступність адміністративного 

судочинства, судова реформа. 

 

 

SUMMARY 

 

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

justice as an element of the Rule of Law. – Qualifying scientific work on 

manuscript rights.  

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.07 – administrative 

law and process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National 

University, Zaporizhzhia, 2021. 

Thesis is an independent completed scientific work, devoted to complex 

research of administrative legal support to provide accessibility of administrative 

justice as an element of the Rule of Law. Author has performed analysis of modern 

domestic and foreign researchers attempts to define the essence, strategic and 

program, normative legal grounds of introduction of demands relating access to 

administrative justice in Ukraine with respect to foreign experience in performance 
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of judicial sector reforms in the context of transformation of legal systems and 

fundamental branches of law on the ground of the Rule of Law principle demands. 

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

legal problems of introduction of judicial reform in Ukraine and providing 

accessibility of justice, implementation of adequate criteria for payment and 

withdrawal from payment demands as to judicial payments, that would contribute 

to efficiency and resultativeness of good governance, realization and protection of 

human rights and freedoms in the sphere of executive authority activities. 

Author formulated proposals as to improvement of administrative legal 

support to accessibility of administrative justice in Ukraine via: establishment of a 

special administrative body at President`s Office – Commission on support to 

accessibility of administrative justice, being in charge to develop strategies, 

programmes, plans, enactments and other documents, oriented on complex 

implementation of demands regarding providing accessibility of administrative 

justice as an element of the Rule of Law. Among the members of the Commission 

on support to accessibility of administrative justice should be noted: the President 

of Ukraine, the Prime-Minister of Ukraine, members of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine, the state secretaries, the Head of the Supreme Court, the Head of the 

Constitutional Court of Ukraine, scientists, experts, etc. 

Conclusions have been made on the necessity to provide complex program 

and strategic administrative legal support to provide accessibility of administrative 

justice in Ukraine, among others, via: development and implementation of 

demands as to providing accessibility of administrative justice as a part of the 

National strategy on justice reform, as well as of the Plan on justice reform, that 

would provide long- and short-run planning, strategic goal-orientation, program 

and project administrative legal providing for execution of essential elements of 

the Rule of Law in the field of judicial power. 

Taken into account, that accessibility of justice – the basic principle of the 

Rule of Law, it`s execution must be granted through normative lgal fixation of the 

appropriate demands at the level of effective laws and codes, that provide 
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realization of the functions of justice, and through support to development of legal 

culture, legal consciousness of judges, members to administrative cases hearing, 

that in complex would contribute to development of a new practice of simplified 

and accessible justice, braking administrative obstacles and practices of refusal to 

admit claims from private persons without special knowledge as for written form 

of a claim, application, and of the order of providing evidence thereof, through 

introduction of modern approaches to informative and consultative providing 

justice as a whole, among other, of administrative justice. 

Author has stated that accessibility of administrative justice is an element of 

adherence to execution of the Rule of Law principles demands, as well as of good 

governance standards, the range of international acts that grant implementation of 

elements of the Rule of Law, democratic governance, and human rights protection 

in modern democratic legal systems. Inaccessibility of administrative justice – is 

an opposite negative state, that counteracts to realization of private persons 

possibilities when applying to administrative courts, that makes impossible to file a 

clame because of administrative, financial, social obstacles, technical, 

informational, consultative difficulties, that counteract to protection of the violated 

rights of a human being in the order prescribed for administrative justice 

mechanisms. So, providing accessibility of administrative justice – is a complex of 

demands of administrative, financial, organizational, technical, informational 

nature to support activities of administrative courts that contribute to raising 

objective potential of application to administrative courts in order to protect the 

violated rights, to counteract to the corrupted practices, illegal forms of 

counteraction in the society. 

Author has proved, that accessibility of administrative justice has been 

defined among the fundamental demands of the Rule of Law along with another 

important rights such as the right to a peaceful assembly, the right to freedom of 

speech, knowledge of laws. Accessibility of administrative justice in the Pyramid 

of the Rule of Law (to compare with the Pyramid of Maslou) takes basic place, that 

corresponds at the highest level to demands of adherence to protection of human 
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rights of the accused and arrested persons, providing presumption of innocence, 

independence of judges, and at the highest level of the mentioned Pyramid there 

have been defined the demands relating to the system of balance of powers and 

also equality before the law. Inaccessibility of administrative justice is a counter 

negative state, that does not contribute to realization and development of the 

mentioned goals, assignments in the society, that doesn`t provide effective legal 

mechanism of human rights, freedoms, legal interests protection via order of 

administrative justice. 

Author has substantiated the necessity to provide complex implementation of 

accessibility of administrative justice as a nesessary element of the Rule of Law 

principle at the level of acts, that regulate judicial administrative proceedings for 

providing objective and impartial human rights protection from illegal action, 

decisions, inactivity of the empowered bodies. 

Author has proved that providing accessibility of administrative justice is not 

only an essential element of the Rule of Law principle, that it`s demands have 

important role for human rights protection, legal interests for a wide range of 

citizens of Ukraine, so, the mentioned demands should be granted at the level of 

the Law of Ukraine “On accessibility of administrative justice”, that must be 

oriented on minors interests protection, adolescents, granting opportunities to 

address to the Judicial Ombudsman, to change a legal representative in case of 

improper realization of his obligations defined by the law, as well as possibility to 

appoint a representative at the court for hearing the case of a person under age of 

administrative procedural capacity. 

Author has substantiated, that accessibility of justice is a basic principle of the 

Rule of Law, it`s adherence is to be provided through normative legal fixation of 

the appropriate demands at the level of laws and codes, that support realization of 

judiciary functions, and through development of legal culture, legal consciousness  

of judges, as well as of participants of administrative cases, that in complex would 

help to establish a new court practice as to facilitated and more accessible justice, 

overcoming administrative obstacles and refusal practice. According to the 
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achieved results, author has defined, that accessilibility of administrative justice – 

is an element of adherence to the Rule of Law principle, good governance 

demands, as well as of many international acts, that provide introduction of the 

Rule of Law elements, democratic governance, human rights protection in 

democratic legal systems. 

Author has summarized, that inaccessibility of administrative justice – is a 

counter, negative legal notion, such a state of objective possibilities of persons 

during filing a clame to administrative court, that makes it impossible to submit it 

because of administrative, financial, docial obstacles, technical, informative, 

consultative difficulties, that counteract to protection of the violated rights of a 

person. 

Here have been discussed the main problematic issues of providing 

accessibility of administrative justice in the following aspects: a) issues related to 

underdevelopment of the judicial system in Ukraine and needs of it`s further 

development; b) issues on inadequate legal support to providing accessibility of 

administrative justice; c) issues related to practical aspects of organization, 

technical support to activities of administrative courts; d) issues, related to 

difficulties in counteraction with people, subjective factors; e) issues on difficulties 

in counteraction with the judges of administrative courts; f) issues on problematic 

issues of review of judicial decisions; g) issues connected with execution of 

judicial decisions; h) issues on difficult aspects of review of judicial decisions by 

the European court of human rights. 

Author has generalized, that it is important to pay special attention to the 

issues, connected with realization of administrative justice in Ukraine because, 

among others, of the problematic issues of inaccessibility of administrative justice 

to separate groups of people, as in the mentioned element of prior importance are 

the problems of socially underprotected groups of people, that under criteria of the 

age, sex, citizenship, education etc. cannot realize by themselves protection of their 

violated rights. 
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It has been emphasized on institutional legal grounds for establishment of 

proper administrative justice in Ukraine, taking into consideration the following 

aspects: improvement of organizational structures of administrative courts, 

organization of space in correspondence with the demands on informing and 

consulting for citizens, providing sitting places for information writing, copying, 

sending, storage in the premises of the court, for such purposes to provide separate 

computertized rooms for citizens and having necessary program complexes for 

information protection. 

Author has made conclusion that in modern administrative procedural 

legislation significant transformations had taken place, related with judicial reform 

and detalizing a range of procedural demands as to the order of judicial review by 

administrative courts. Among the main problematic issues, related to the 

applications review by administrative courts should be noted: issues on preparing 

judicial documents, including as to mistakes and technical defects, absence of the 

original of bank payment proof, other documents of administrative case, lack of 

argumentation, reference to the procedural grounds of the violated rights 

protection, addendums to the claim, etc. 

Author generalized that modern practice of citizens applications admission by 

administrative courts should be improved from the point of view of a more 

complex protection of citizen′s rights and providing stable procedural 

representation, especially as to socially dependent groups of citizens, mionors, etc. 

Procedural legislation of Ukraine needs significant simplification and limitation of 

obligatory demands as to procedural documents with the purpose of more effective 

reaction for solving problematic issues of human rights protection in the public 

legal field. 

It has been proved that court payment confirmation should not be considered 

as a financial burden in admission of application by administrative court and needs 

review of the special law provisions and of the Code of administrative adjudication 

of Ukraine, so paper proof of bank payment should not be an only demand stated, 
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as development of new numeric technologies provides a wide range of 

possibilities. 

Key words: administrative justice, administrative process, Rule of Law, 

human rights, access to administrative justice, judicial reform. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розвиток ідей та поглядів на формування 

справедливого судочинства триває в Україні та світі понад два тисячоліття, 

проте лише на початку ХХІ століття в законодавстві пострадянських держав 

почали отримувати закріплення конкретизовані елементи та компоненти, 

вимоги до системних зв’язків у сфері судочинства, зокрема, отримав 

нормативне закріплення принцип верховенства права, проте критерії його 

дотримання, захисту від неправомірних посягань досі не закріплені в 

законах, підзаконних актах вітчизняного законодавства.  

Доступність адміністративного судочинства – один з найважливіших 

елементів дотримання принципу верховенства права, а його забезпечення 

потребує конституційного та законодавчого закріплення, деталізації в 

процесуальному законодавстві з метою формування комплексного 

адміністративно-правового механізму реалізації та захисту прав і свобод 

людини, громадянина в Україні.  

Доступність адміністративного судочинства виступає важливою 

цінністю суспільства в цілому, держави, громадян, а загалом – усіх учасників 

суспільних відносин, адже завдяки справедливому і пропорційному 

прийняттю судових рішень збільшується довіра до влади, держави, судової 

системи, і, відповідно, зменшується корупційний тиск та альтернативні не 

правові форми вирішення конфліктів в публічно-правовій сфері. 

Як показує судова статистика, до адміністративних судів в Україні 

звертається значна кількість суб’єктів, які вважають що їх законні права, 

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

представляли державу, в основному – суб’єктами владних повноважень у 

справах надзвичайної суспільної ваги – з приводу виплати пенсій, субсидій, 

соціальних допомог, проведення виборів, прийняття рішень в індивідуальних 

справах з порушенням закону, що становить особливий суспільний та 

індивідуальний інтерес означених суб’єктів. Проте до цього часу не 
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вирішеними залишаються більшість проблем забезпечення доступності 

адміністративних судів в Україні: від організаційно-технічних, фінансових 

питань, - до безпосередньої взаємодії з громадянами та інформування та 

консультування їх про порядок вчинення тих чи інших процесуальних дій 

для уможливлення судового захисту їх прав та інтересів. 

Тому важливого значення набуває проведення комплексного аналізу 

сучасних проблем забезпечення доступності адміністративних судів в 

Україні та формулювання висновків та пропозицій, які б змогли вказати 

законотворцям та політикам на пріоритетно важливі сфери, в яких має 

здійснюватися забезпечення доступності адміністративного судочинства та 

створюватися належні умови для розвитку судочинства в цілому. 

Актуальність обраної теми дослідження додатково обґрунтовується досі 

не вирішеними системними проблемами удосконалення організації судової 

влади в Україні, перегляду засад її формування, підзвітності і 

підконтрольності, удосконалення процесуального законодавства, зокрема, 

Кодексу адміністративного судочинства України, Законів України «Про 

судоустрій та статус суддів», «Про судовий збір» з метою спрощення 

численних адміністративних, фінансових, організаційних, комунікаційних 

бар′єрів, що унеможливлюють або значно обмежують реальні можливості 

судового захисту порушених суб’єктивних прав фізичних, юридичних осіб, 

що може призвести і до більш складних наслідків – відмови від використання 

судового механізму захисту порушеного права до обрання альтернативних не 

правових форм – корупційних зв’язків, телефонного права, кровної помсти 

тощо.  

Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження 

становлять наукові праці відомих вітчизняних дослідників у сфері теорії та 

історії права, конституційного та адміністративного права, порівняльного 

правознавства, а саме: В. Б. Авер’янов, Н. О. Армаш, Ю. П. Битяк, Н. В. 

Гнидюк, І. П. Голосніченко, П. В. Діхтієвський, Р. А. Калюжний, 

Л. Є. Кисіль, М.І. Козюбра, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 
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О.В. Кузьменко, М.П. Кучерявенко, Ю.С. Педько, В. П. Перепелюк, 

П.М. Рабінович, О. Ф. Скакун, О.Л. Соколенко, С.Г. Стеценко, Г. Й. Ткач, 

С.В. Шевчука, Ю. С. Шемшученко. 

Серед зарубіжних публікацій слід відмітити науково-популярні 

публікації та звіти, рекомендації, висновки Організації Об′єднаних Націй, 

Світового банку, Організації з економічного співробітництва та розвитку, 

Ради Європи, Європейського Союзу, а також індивідуальні фахові 

дослідження Гетьє, К. Гофмана, Р. Давида, П. Дельволве, К. Демке, 

Ж. Зіллера, С. Кадельбаха, Р. Каранта, Ф. Кардона, С. Касіса, Р. Кеохейна, 

Б. Кінгсбері, Р. Клітгаарта, К. Ніццо, Е. Ноймайера, К. д’Орта, Й. Олсена, Ж. 

Раза, Ю. Шварце та ін., у роботах яких принцип верховенства права та його 

елементи розглядалися у взаємозв’язку з центральними концептуальними 

ідеями, цінностями європейської цивілізації – концепцією належної 

адміністрації, належного урядування, реформування судового порядку 

оскарження адміністративних актів, удосконалення адміністративного 

процесуального законодавства з урахуванням стандартів, вироблених 

судовою практикою Європейського суду з прав людини (рівність 

процесуальних засобів захисту, право на справедливих суд, пропорційність, 

недискримінація тощо). 

Доступність адміністративного судочинства визнається в міжнародних, 

європейських актах як одна з центральних вимог принципу верховенства 

права, її забезпечення не може ігноруватися або недооцінюватися 

політиками, законотворцями, державними діячами, хоча такі факти і є в 

сучасній державотворчій практиці в Україні. Виходячи з позитивістських 

засад праворозуміння, вітчизняні вчені і дослідники попередньої формації 

трактували принцип верховенства права як суму обсягів двох окремих понять 

– верховенства та права, - що призвело до хибних висновків та повторних 

досліджень вже дослідженого та впровадженого в законодавство 

європейських країн нового, самостійного терміна з складним 

підпорядкуванням обсягів значень в межах однієї системи.  
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Вищезазначений комплекс проблем обумовлює необхідність проведення 

спеціального комплексного дослідження, спрямованого на розв’язання 

суперечностей та формування сучасного розуміння доступності 

адміністративного судочинства як центрального елемента верховенства 

права.  

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

виконано відповідно до «Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2016-2020 рр.», затверджених Постановою Загальних Зборів Національної 

академії правових наук України від 03 березня 2016 р.; «Пріоритетних 

тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на 

період до 2015 р.», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

07 вересня 2011 р. № 942, «Пріоритетних напрямів розвитку правової науки 

на 2011–2015 рр., затверджених Постановою Загальних Зборів Національної 

академії правових наук України від 24 вересня 2010 р. № 14-10, Стратегії 

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

від 12 січня 2015 р. № 5/2015. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є проведення 

комплексного дослідження змісту, правових форм, способів забезпечення 

реалізації доступності адміністративного судочинства як елемента принципу 

верховенства права в Україні в умовах проведення судової реформи, 

поглиблення європейської інтеграції, оновлення законодавства про 

судоустрій та статус суддів, процесуальних вимог та правил звернення до 

адміністративних судів зі зверненнями про захист порушених суб’єктивних 

прав. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й 

вирішено такі основні задачі: 

- окреслити сучасні проблеми забезпечення доступності 

адміністративного судочинства;  

- розглянути запровадження вимог верховенства права в Україні в 

контексті судової реформи; 
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- охарактеризувати сучасні стандарти доступності адміністративного 

судочинства як елемент принципу верховенства права; 

- узагальнити закріплення критеріїв доступності судочинства в 

міжнародних документах; 

- дослідити зміст та правові форми забезпечення доступності 

адміністративного судочинства в практиці діяльності судових установ; 

- узагальнити адміністративно-правові гарантії забезпечення доступності 

адміністративного судочинства як складової верховенства права; 

- сформулювати пропозиції щодо удосконалення судоустрою в Україні 

та проведення адміністративно-правової реформи; 

-  сформулювати пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

адміністративних, організаційно-правових і фінансових аспектів доступності 

адміністративного судочинства, у т.ч. для соціально вразливих категорій 

громадян. 

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

виконанням судовими органами вимог принципу верховенства права, 

забезпечення судового оскарження порушених суб’єктивних прав.  

Предмет дослідження є доступність адміністративного судочинства в 

Україні як складової верховенства права. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження виконано на основі 

комплексу філософсько-світоглядних, загальнонаукових принципів і 

підходів, а також спеціально-наукових методів наукового пізнання. 

Філософсько-світоглядною основою дослідження є основні засади 

діалектики, на основі яких всебічно з’ясовано зміст, цінність, ідейно-

цілепокладаючу основу дисертаційного дослідження, виокремлено основні 

проблеми розвитку, формування досліджуваного предмету (підрозділ 1.1.). 

Дисертаційне дослідження здійснювалося на основі принципів історизму, 

об’єктивності, обґрунтованості (підрозділ 1.3), що дозволило розкрити 

підходи до забезпечення доступності адміністративного судочинства в 

зарубіжних країнах та сформулювати відповідні пропозиції для України.  
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У дисертації використано діалектичний метод, системний підхід, 

структурно-функціональний метод для дослідження сучасних проблем 

розвитку судової системи в України, організаційно-правового забезпечення, 

організаційно-технічного забезпечення діяльності адміністративних судів 

(підрозділи 1.2, 2.1., 3.1.), а також статистичний метод для виявлення 

найважливіших проблем забезпечення доступності адміністративного 

судочинства (підрозділи 2.2., 3.1.), метод сходження від абстрактного до 

конкретного, методи аналогії, індукції та дедукції. А також у дисертації 

використано низку спеціальних наукових методів:  порівняльно-правовий – 

під час з′ясування значення, правових форм дотримання вимог доступності 

адміністративного судочинства (підрозділ 1.2., 3.2); доктринального 

тлумачення правових норм – для з’ясування обсягів понять верховенства 

права, доступності та недоступності адміністративного судочинства 

(підрозділ 2.1.,2.1.); узагальнення судової та правозастосовної практики 

(підрозділ 3.1, 3.2), що дозволило комплексно розкрити досліджувану 

проблематику. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

міжнародні нормативно-правові акти, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, судових органів, практики 

Європейського суду з прав людини, політико-правова публіцистика, 

довідкові видання, статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

комплексним дослідженням доступності адміністративного судочинства як 

складової верховенства права. У результаті проведеного дослідження 
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сформульовано нові наукові положення і висновки, запропоновані особисто 

здобувачем, зокрема: 

уперше: 

- обґрунтовано важливість забезпечення комплексного впровадження 

змісту та вимог принципу верховенства права в українському законодавстві 

про судоустрій та статус суддів, Кодексі адміністративного судочинства 

України,  зокрема, ратифіковані Україною міжнародні та регіональні 

європейські акти наголошують на визнанні доступності адміністративного 

судочинства однією з центральних вимог принципу верховенства права; 

-  встановлено, що до цього часу не вирішеними залишаються більшість 

проблем забезпечення доступності адміністративних судів в Україні: 

організаційно-правові, інформаційні, організаційно-технічні, фінансові, 

тощо; 

- з’ясовано особливе значення забезпечення доступності 

адміністративного судочинства в Україні, що полягає у комплексі заходів 

матеріального та процесуального характеру, спрямованих на захист 

особливого суспільного чи індивідуального інтересу суб’єктів, які вважають 

що їх законні права, охоронювані законом інтереси були порушені, як 

правило, суб’єктами, що представляли державу, в основному – суб’єктами 

владних повноважень у справах надзвичайної суспільної ваги – з приводу 

виплати пенсій, субсидій, соціальних допомог, проведення виборів, 

прийняття рішень в індивідуальних справах з порушенням закону; 

- обґрунтовано виокремлення основних груп проблем, що потребують 

вирішення для комплексного забезпечення доступності адміністративного 

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

системи України та потребами подальшого її розвитку; 2) проблеми, 

пов’язані з недосконалістю правового забезпечення доступності 

адміністративного судочинства; 3) проблеми, пов’язані з практичними 

проблемами організаційно-технічного забезпечення діяльності 

адміністративних судів на сучасному рівні; 4) проблеми, пов’язані зі 
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складнощами взаємодії з громадянами, суб’єктивним фактором; 5) проблеми, 

пов’язані з складнощами взаємодії з суддями адміністративних судів;                  

6) проблеми, пов’язані зі складнощами оскарження судових рішень;                    

7) проблеми, пов’язані зі складнощами виконання судових рішень; 8) 

проблеми, пов’язані зі складнощами оскарження судових рішень в 

Європейському суді з прав людини, тощо; 

удосконалено: 

- розвиток підходів щодо нормативного закріплення вимог забезпечення 

доступності адміністративного судочинства в Україні на рівні законів та 

процесуального кодексу, а також запропоновано прийняття самостійного 

Закону України «Про доступність адміністративного судочинства в Україні» 

з огляду на специфіку та пріоритетне значення для захисту прав громадян; 

- підходи до захисту прав неповнолітніх осіб в адміністративному 

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

віку, статті, освіти, громадянства не можуть самостійно здійснювати захист 

порушених прав, зокрема, шляхом встановлення на законодавчому рівні, на 

приклад, в Законі України «Про доступність адміністративного 

судочинства», деталізованих правових механізмів консультування, 

інформування, фінансування, допомоги означеним представникам вразливих 

категорій населення з метою забезпечення повного, неупередженого, 

своєчасного вирішення конфліктних ситуацій за допомого процесуальних 

засобів адміністративного судочинства; 

-  засади організаційно-технічного забезпечення доступності 

адміністративного судочинства шляхом розвитку положень щодо 

організаційно-правових засад забезпечення адміністративного судочинства, 

зокрема, організації роботи зі зверненнями до адміністративного суду з 

урахуванням вимог інформування та консультування громадян, надання 

місця для сидіння, заповнення інформації, її тиражування, надсилання, 

зберігання в приміщенні суду, для чого передбачити окремі 

комп’ютеризовані та оснащені програмними комплексами захисту інформації 
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окремі кімнати для громадян, оскільки, на сьогодні, лише окремі громадяни 

можуть з використанням портативної техніки оперативно внести певні зміни 

в судові документи;  

- підходи щодо забезпечення усунення фінансових та інформаційних 

бар′єрів при зверненні до адміністративних судів, зокрема, шляхом: 

забезпечення можливості сплати на місці судового збору та отримання 

оригіналу квитанції про сплату, що подається до канцелярії 

адміністративного суду; забезпечити громадян дошками оголошень з 

актуальною інформацією та примірниками заповнених документів в різних 

категоріях спорів, зручними місцями для обробки, ознайомлення з 

інформацією, а в окремому порядку – для комп’ютеризованої обробки даних, 

їх копіювання, надсилання та зберігання на зйомник дисках, флеш-дисках, 

зовнішніх пристроях; 

- пропозиції щодо подальших кроків проведення судової реформи в 

Україні, зокрема, дотримання прав громадян, вимог принципу верховенства 

права в Україні, для чого необхідно передбачити впровадження подальших 

кроків, спрямованих на створення окремих інституцій, які б взаємодіяли з 

громадянами з приводу захисту порушених прав осіб, зокрема: запровадити 

інститут Судового Омбудсмена та наділити його повноваженнями з 

забезпечення судового захисту прав малолітніх, неповнолітніх осіб, та осіб, 

що не мають законних представників або зловживають своїми обов’язками, а 

також надати право взаємодії з іншими правоохоронними та судовими 

органами для оперативного подання інформації до судового розгляду; 

набули подальшого розвитку: 

- пропозиції щодо забезпечення розробки низки законів та 

удосконалення Кодексу адміністративного судочинства України з метою 

комплексного впровадження вимог доступності адміністративного 

судочинства в Україні. 

- пропозиції щодо створення при Президенті України спеціального 

уповноваженого органу з забезпечення доступності адміністративного 
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судочинства у формі Комісії, яка була б уповноважена координувати 

діяльність з забезпечення доступності адміністративного судочинства на всій 

території України, формувати уніфіковану практику, спрямовувати зусилля 

теоретиків та практиків на впровадження доступного судочинства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані теоретичні положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані: 

- у науково-дослідній роботі – для розвитку доктринального розуміння 

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

доступності адміністративного судочинства для цілей подальшого 

проведення судової реформи в Україні; 

- у правотворчій роботі – для удосконалення прийнятих та розробки 

нових законів, удосконалення Кодексу адміністративного судочинства 

України з урахуванням вимог принципу верховенства права;  

- у практиці правозастосування – для удосконалення процесуального 

порядку звернення до адміністративних судів в Україні, спрощення 

процесуальних правил оформлення адміністративного позову; 

- у навчальному процесі – під час викладання навчальних курсів з 

«Адміністративного судочинства», «Порівняльного адміністративного 

права», у вищих навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації 

державних службовців, при написанні підручників, навчальних посібників, 

довідкової та методичної літератури, монографій з проблем, пов’язаних з 

проведенням судової реформи в Україні (Акт про впровадження у 

навчальний процес юридичного факультету Запорізького національного 

університету). 

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 та безпосереднього використання в роботі науково-

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

основні висновки й рекомендації оприлюднені на двох міжнародних науково- 

практичних конференціях, серед них: Теоретичні та практичні проблеми 

правового регулювання суспільних відносин : матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Харків, 17–18 січня 2020 р. Харків : ГО 

«Асоціація аспірантів-юристів», 2020; Правове життя: сучасний стан та 

перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Запоріжжя, 22–23 травня 2020 р. Запоріжжя : Запорізька 

міська громадська організація «Істина», 2020.  

Публікації. Основні результати дисертації відображені у 7 наукових 

публікаціях, зокрема, у 5 фахових статтях, з них, 1 – в іноземному фаховому 

журналі, 2 тезах доповідей на міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 176 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 136 сторінок. Список використаних джерел налічує 

200 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1. 

ДОСТУПНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК 

СКЛАДОВА ЧАСТИНА СУДОВОЇ РЕФОРМИ ТА ВИМОГ 

ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 

 

1.1. Запровадження вимог верховенства права в Україні в 

контексті судової реформи 

 

Актуальність досліджуваної проблематики обумовлена об’єктивними 

політичними, суспільними, правовими проблемами впровадження судової 

реформи в Україні та забезпечення доступності правосуддя, встановлення 

адекватних критеріїв оплатності та безоплатності при сплаті судових зборів, 

судових витрат в цілому, що сприятиме підвищенню ефективності та 

результативності належного урядування, реалізації та захисту прав і свобод 

людини і громадянина в сфері виконавчої влади, становленню європейських 

стандартів адміністративної юстиції. 

Принцип верховенства права (англ. – the Rule of Law principle) визна-

ється в сучасних юридичних, політичних, економічних, політичних фахових 

джерелах одним з центральних елементів правової системи, важливим 

критерієм демократизації супільного життя та запровадження незалежних 

інститутів в трансформаційному суспільстві, обумовлені зміною форми 

державного правління, системи законодавства, переглядом аксіологічних 

засад в публічно- та приватно-правовій сфері. 

Зміст цього принципу не є новим для вітчизняної науки та галузі 

адміністративного права, впродовж останніх двадцяти років вчені ведуть 

грунтовні наукові дискусії щодо визначення головних критеріїв його 

дотримання, взаємозвязку з захистом прав, свобод громадян. Проте, на мій 

погляд, до цього часу не вдалося створити оптимальну модель дотримання 

принципу верховенства права в Україні. 
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Переважаючим за своїм впливом на суспільні відносини залишається 

принцип законності, який був властивий радянському апарату державного 

управління і зберігає свої домінуючі, виначальні позиції в різних сферах 

життєдіяльності суспільства, вважається центральним для визначення 

правових режимів, забезпечення ефективності правового механізму в цілому. 

Тому особливу увагу слід приділити вивченню запровадження вимог 

верховенства права в Україні в контексті судової реформи, що відбулася в 

Україні всупереч негативним тенденціям та факторам дестабілізації 

державних інститутів, діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, браку фінансування державного та місцевих бюджетів. 

Понад двадцять років в Україні триває складний процес судової 

реформи, формування національної системи адміністративного судочинства, 

яка характеризувалася особливостями спеціалізації адміністративних судів 

до 2010 року, а пізніше – віднесенням їх по системи загальних судів, що, хоч 

і є дискусійним, проте відображає особливості місця, ролі, юрисдикції 

адміністративних судів в сучасних умовах реформування правової системи. 

Внесення змін до Конституції України в контексті впровадження судової 

реформи дозволило переглянути класичні засади судоустрою України, проте 

досі не вирішеними залишаються важливі аспекти забезпечення 

комплексного дотримання вимог принципу верховенства права, його 

конкретизації як в конституційних положеннях, так і актах чинного 

законодавства України матеріального та процесуального змісту. 

Інтерпретація поняття, ознак, критеріїв дотримання принципу 

верховенства права в українському законодавстві проведена поверхово, без 

належної конкретизації складових та властивостей, взаємозалежності цих 

вимог зі спорідненими концепціями належного урядування, належної 

адміністрації, які становлять серцевину вимог сучасних європейських актів 

законодавства та є орієнтиром для проведення державно-правових реформ в 

Україні [43-45].  
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У працях видатного вітчизняного вченого П.М. Рабіновича встановлено, 

що „під верховенством права слід розуміти всезагальну роль права у 

стосунках між усіма учасниками суспільного життя, у життєдіяльності 

державних  і недержавних організацій, соціальних спільностей, груп, 

об’єднань, усіх людей” [102].  

А на думку М.І. Козюбри «принцип верховенства права може бути 

розкрито тільки за умови дотримання певних гносеологічних позицій щодо 

права: по-перше, повинно мати місце розрізнення права і закону; по-друге, 

право слід розглядати не як акт державної влади, а як соціальний феномен, 

пов’язаний з такими категоріями, як справедливість, свобода, рівність, 

гуманізм; по-третє, прав має розглядатися у нерозривній зв’язці з правами 

людини» [54].  

На думку С.П. Головатого „верховенство права – це ідея виключно 

природного права, доктрини природного права, тобто – ідея, яка виникла на 

визнанні одного факту: людина як істота природи з’являється на світ з 

певними правами і свободами, яких їй ніхто не дає і ніхто не має права від неї 

відібрати. І ці права та свободи називаються основоположними, які є 

невідчужуваними” [21].  

У 2005 році зміст принципу верховенства права отримав закріплення в 

розрізі ключових вимог в Кодексі адміністративного судочинства Укра-     

їни [50], проте, запропонований підхід до тлумачення його змісту та суттєвих 

ознак, на наш погляд, залишається досить обмеженим, не містить таких 

суттєвих елементів, як: доступність судочинства, належне законодавство, 

якість закону, виконання судових рішень, ефективність прийняття рішень, 

відповідальність перед приватними особами органів державної влади.  

Необхідно сприяти розвитку вітчизняного підходу до закріплення вимог 

принципу верховенства права в національному законодавстві про судоустрій, 

статус суддів, процесуальних кодифікованих актах з метою формування 

пропозицій щодо оновлення та деталізації вимог принципу верховенства 
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права загалом, та, зокрема, в частині впровадження важливого елемента – 

доступності адміністративного судочинства як складової верховенства права. 

Центральне місце принципу верховенства права в конституційно- та 

адміністративно-правовій, судовій реформі визнається провідними вченими 

світу, а також українськими науковцями, зокрема: Дж. Гарингтоном, А. 

Дайсі, Б. Константом, Дж. Міллом, С. Резерфордом, Ж. Зіллером, Ю. 

Шварце, серед сучасних дослідників слід окремо зазначити праці видатних 

науковців – М.І. Козюбри, В.М. Шаповала, П.М. Рабіновича, які в своїх 

дослідження визначили зміст та підходи до дослідження та впровадження 

принципу верховенства права в українській правовій доктрині.  В контексті 

судової реформи зміст та особливості запровадження принципу верховенства 

права стали предметом досліджень таких науковців, політичних діячів, 

суддів, ідеологів судової реформи як В.Б. Авер′янов, С.П. Головатий, І.П. 

Голосніченко, О.В. Кузьменко, Р.С. Куйбіда, Ю.С. Педько, А.А. Пухтецька, 

та деякі інші.  

Важливо відмітити, що в чинній редакції Кодексу адміністративного 

судочинства України закріплений підхід, розроблений на засадах 

людиноцентризму, розробленого в контексті конституційно- та 

адміністративно-правової реформи, проте його зміст потребує удосконалення 

з урахуванням сучасних вимог до принципу верховенства права, зокрема, 

щодо доступності адміністративного судочинства, що проявляється через 

комплекс фінансових, адміністративних, організаційно-технічних гарантій, 

норм, приписів, що забезпечують не тільки формальну, але й реальну 

здатність здійснити судовий захист порушених прав в системі 

адміністративних судів. 

Тривалий час вітчизняна правова думка ґрунтувалася на засадах 

дотримання режиму законності, відтак і принцип законності займав 

центральне місце в доктринальних та спеціальних юридичних дослідженнях. 

Лише частина вітчизняних науковців впродовж останніх десяти років почали 

визнавати фундаментальне значення принципу верховенства права та його 
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істотних елементів, доцільність їх запровадження у національній доктрині та 

системі законодавства. Зміст та місце принципу верховенства права на 

сьогодні закріплені на рівні Конституції України, спеціальних законів, що 

регулюють діяльність центральних органів державної влади, зокрема, судової 

системи, проте формального закріплення не достатньо для впровадження 

вимог верховенства права, необхідна розробка дієвого адміністративно-

правового механізму реалізації та захисту прав людини, складовою якого 

виступає і розробка критеріїв доступності адміністративного судочинства в 

Україні з урахуванням досвіду провідних європейських країн. 

З огляду на це, необхідно простежити національні підходи до 

закріплення вимог принципу верховенства права в національному 

законодавстві про судоустрій, статус суддів, процесуальних кодифікованих 

актах з метою формування пропозицій щодо оновлення та деталізації вимог 

принципу верховенства права загалом, та, зокрема, в частині впровадження 

важливого елемента – доступності адміністративного судочинства як 

складової верховенства права в судових адміністративних провадженнях. 

За результатами проведеного аналізу системи актів законодавства 

України, принцип верховенства права згаданий у понад 300 актах 

законодавства. Проведений кількісний аналіз дає змогу свідчити про те, що 

за останні двадцять років відбулося істотне впровадження вимог принципу 

верховенства права в актах чинного законодавства України, проте 

залишаються не розв’язаними проблеми тлумачення змісту, вимог 

дотримання принципу верховенства права, підстав оскарження недотримання 

його вимог в діяльності різних державних інституцій, першочергово – 

судових органів влади, адже саме завдяки їм відбувається протидія 

незаконним діям, бездіяльності суб’єктів владних повноважень [45].  

У цьому зв’язку потребують нового вирішення аспекти забезпечення 

дотримання вимог доступності адміністративного судочинства, що мають 

становити центральну складову вітчизняного адміністративного 

процесуального законодавства. Адже завдяки забезпеченню доступності 
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адміністративного судочинства підвищується довіра до влади, держави, 

зменшується показник корупції, свавілля в суспільстві в цілому. Комплексне 

впровадження вимог верховенства права в його сучасному європейському 

розумінні дозволить привести вітчизняне матеріальне та процесуальне 

законодавство у відповідність вимогам адаптації українського закондавства 

до законодавства Європейського Союзу. 

Вперше в українському законодавстві принцип верховенства права 

дістав закріплення на рівні пропозиції народного депутата Головатого С.П. з 

голосу внести поправку до статті Конституції України в ніч перед її 

прийняттям. На це тоді мало хто звернув увагу, бо переважно депутати не 

були ознайомлені з європейськими та міжнародними актами, 

рекомендаціями, а переважно покладались на високий авторитет депутата, 

який займався цим питанням предметно впродовж понад двадцяти років. 

Закріплене в Конституції України визначення верховенства права стало 

епохальним, адже його визначення було поширене в багатьох інших актах 

законодавства, у т.ч на підзаконному рівні. В усіх редакціях конституцій 

незалежної України зміст принципу верховенства права не змінювався, хоча 

аспекти його дотримання та практики судового захисту значно розвинулися.  

З огляду на це, на мій погляд, варто звернути увагу на поширення 

конституційно закріпленого розуміння принципу верховенства права на акти 

національного законодавства в сфері проведення судової реформи, 

судоустрою, судового захисту порушених прав приваттних осіб в різних 

видах судових проваджень. 

Аналіз цих актів буде проводитися в ретроспективному аспекті, 

переходячи від аналізу чинних актів законодавства до раніше чинних та тих, 

що втратили силу для з’ясування позитивних чи негативних аспектів 

впровадження принципу верховенства права в означеному сегменті 

національного законодавства. 

Законодавство про статус суддів, судоустрій, судочинство в Україні є 

одним з найбільш реформованих сегментів національного законодаства, в 
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якому відображені ключові ідеї судової та конституційної реформи. На жаль 

багато інших сегментів вітчизняного законодавства поступаються у 

впровадженні ідей верховенства права в різних видах проваджень. 

Перевагою запровадження вимог принципу верховенства права в 

законодавстві про статус суддів, судоустрій, судочинство в Україні є: 

наявність чіткої формули, зафіксованої в процесуальному законодавстві; 

наявність чітко визначених підстав застосування судової практики 

Європейського суду з прав людини для перегляду справ про порушення 

складових принципу верховенства права різними суб’єктами; наявність чітко 

визначених принципів адміністративного судочинства, що прямо фіксують 

зміст та основні характеристики принципу верховенства права. 

Напротивагу цьому, в низці сегментів системи законодавства України до 

цього часу залишаються не визначеними зміст, значення принципу 

верховенства права, так само як і підстави перегляду певних видів рішень, 

дій, бездіяльності уповноважених органів через невідповідність вимогами 

принципу верховенства права. Наприклад, це стосується законодавства про 

державну службу та реформування відповідальності державних службовців, 

законодавства про захист прав громадян, про освіту, культуру, соціальний 

захист, в яких переважають попередні позитивістські традиції розуміння 

змісту правовідносин та їх правового регулювання.   

Переходячи до аналізу актів законодавчого рівня, в першу чергу слід 

розглянути положення чинного Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів» від 02.06.2016 р. № 1402- VIII [90], в якому принцип верховенства 

права вписаний в структурі закону як невід’ємний елемент, засада, принцип 

судочинства. 

Зокрема, пряма фіксація дотримання принципу верховенства права 

передбачена в цьому законі у статті 2, де встановлено, що: «Суд, здійснюючи 

правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на 

справедливий суд та повагу до інших прав та свобод, гарантованих 
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Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України» [90, С. 1].  

Окремо слід вказати на положення статті 7 означеного закону,  в якому у 

ч. 3 ст. 7 визначено, що «Доступність правосуддя для кожної особи 

забезпечується відповідно до Конституції України та в порядку, 

встановленому законами України» [90, С. 1]. Це важлива гарантія, що сприяє 

створенню законодавчо закріплених гарантій, меж можливої поведінки 

суб’єктів під час захисту порушених прав в судових інстанціях. На жаль, 

задекларовані положення є складними за своїм змістом та формами 

реалізації, тому необхідне удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення доступності судочинства в цілому та галузевих проявів 

зокрема.  

Серед пропозицій, орієнтованих на розвиток положень аналізованого 

закону, слід зазначити, по-перше, доцільність створення законодавчо 

визначених, деталізованих вимог щодо дотримання вимог доступності 

судочинства, розподіливши ці аспекти на найважливіші групи, пов’язані з 

актуальними проблемами забезпечення доступності судочинства в цілому, а в 

галузевих аспектах – звернути увагу на доцільність впровадження 

спеціальних, підвищених вимог до забезпечення доступності, зокрема, 

адміністративного судочинства, оскілький в цій сфері відбуваються най-

важливіші взаємостосунки людини і держави в особі суб’єктів владних 

повноважень та перегляду прийнятих ними рішень в судовому порядку. 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що зміст 

принципу верховенства права до цього часу не достатньо конкретизований як 

серед ключових функціональних зрізів компетенції центральних органів 

виконавчої влади, так і в підзаконних актах законодавства, що залишає 

велику предметну сферу досліджень як позитивних, так і спірних 

адміністративних проваджень.  

Зокрема, в адміністративному судочинстві можуть бути оскаржені усі 

незаконні рішення, прийняті на підставі та в межах повноважень, наданих 
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законом органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. 

Проте в спеціальних законах, що регулюють їх діяльність відповідні вимоги 

до дотримання критеріїв принципу верховенства права досі не деталізовані, 

тому в безпосередній діяльності, взаємодії органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування з громадянами досить часто не достатньо чітко 

можна встановити законодавчі підстави виконання вимог верховенства 

права. Тому чи не єдиним ефективним способом захисту порушених вимог 

дотримання принципу верховенства права в позитивних адміністративних 

провадженнях, залишається судове оскарження до адміністративних судів 

України, а в більшості випадків – і вихід за межі національної юрисдикції, та 

оскарження до Європейського суду з прав людини через відсутність 

відповідних законодавчих положень, практики державотворення, тощо. 

На наш погляд, аналіз вітчизняних актів законодавства доцільніше 

проводити шляхом не тільки нормативної оцінки, перевірки формули 

закріплення принципу верховенства права в конкретних актах законодавства, 

а шляхом їх комплексного аналізу та взаємозв’язку з фундаментальними 

положеннями міжнародних та вітчизняних актів законодавства, що 

поступово впроваджують відповідні вимоги. 

Розвиток принципу верховенства права висвітлений в низці 

широковідомих документів міжнародних та регіональних європейських 

організацій – Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, Ради 

Європи, Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі та багатьох 

інших, в яких відтворено складний процес вироблення загальносвітового 

теоретико-правового підходу щодо формування уніфікованих 

основоположних засад  національних правових систем [94].  

В європейській правовій системі на основі даного принципу 

розвинулися принципи належного урядування (англ. - good governance) та 

принципи належної адміністрації (англ. - good administration). «Принципи 

належного урядування є одним з найважливіших елементів принципу 

верховенства права, знаходяться у прямому взаємозв’язку з 
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основоположними принципами діяльності публічних адміністрацій. 

Складність запровадження в Україні принципів належного урядування 

обумовлена окрім термінологічно-пізнавальних аспектів, низкою об’єктивно 

існуючих факторів, що перешкоджають цьому процесу: високий рівень 

корупції, спротив проведенню демократичних реформ, в т.ч. 

адміністративно-правового спрямування всередині апарату державного 

управління, застарілість поглядів та підходів до управління як серед 

державних службовців, так і серед вчених, дослідників; упереджене 

ставлення до пропонованих моделей реформ» [94]. 

Слід коротко уточнити, що доступність адміністративного судочинства 

передбачається вимогами усіх означених родових підсистем принципів, що 

визначають сучасні стандарти діяльності в європейських країнах. Зокрема, 

вони поєднуються з вимогами забезпечення оскаржуваності 

адміністративних рішень усіх адміністративних органів, а також, власне, 

властивостями адміністративних актів, визначеними в законі – потребують 

оскарження усі адміністративні акти, які прийняті всупереч цілям, завданням, 

компетенції адміністративного органу, з порушенням матеріального або 

процедурного права, а також у випадку шахрайських дій тощо. Отже, 

впровадження вимог доступності адміністративного судочинства – це 

невід′ємна складова системи європейських стандартів дяльності публічної 

адміністрації. 

Окремо слід звернути увагу на те, що дотримання вимог принципу 

верховенства права в адміністративному судочинстві випливає з відповідних 

вимог позитивних адміністративних проваджень, тобто кореспондує їм і є 

обов’язковим елементим адміністративно-правового механізму абезпечення 

доступності судочинства в демократичній правовій державі. 

Звертаючи увагу на зміст принципу прозорості (англ. – the principle of 

transparency) – один з центральних принципів адміністративного права, який 

в європейських країнах розвинувся під впливом Скандинавських принципів 

належного урядування, слід зазначити, що його зміст був запозичений із 



39 

вступом до ЄС Швеції та Фінляндії у середині 1990-х р.р. У європейському 

адміністративному праві переважно вживається щодо доступу до офіційних 

документів, що містять у собі прийняті рішення. Він має бути гарантований і 

можливістю судового оскарження, зокрема, до адміністративних судів. 

Важливим напрямом розвитку європейського адміністративного права 

виступає і захист прав громадян в Європейському суді з прав людини, в 

судовій практиці якого набуваються подальшого розвитку принципи і 

стандарти взаємостосунків органів публічної адміністрації з громадянами, 

забезпечується єдність правозастосовної практики. Тому вивчення цього 

напряму розвитку європейського адміністративного права має важливе 

значення для формування вітчизняного інституту адміністративної юстиції, 

перегляду принципів спірних адміністративних проваджень, зокрема 

запровадження принципу оскаржуваності адміністративних рішень в 

адміністративних процедурах, що не дотримувалося у вітчизняній радянській 

практиці прийняття рішень органами державного управління. 

Також відмітимо, що принцип прозорості у розумінні Модельного 

кодексу Ради Європи  2007 р.  полягає в тому, що «органи публічної влади 

зобов’язані діяти відповідно до принципу прозорості, за яким вони 

забезпечують інформування приватних осіб відповідними засобами про 

вжиті заходи та прийняті рішення, включаючи публікування офіційних 

документів; вони зобов’язані забезпечувати право доступу до офіційних 

документів» [172]. Група принципів „Відкритість і прозорість” була 

сформульована за участі дослідженнях Програми СІГМА та ОЕСР під час 

розробки проблем формування спільно простору взаємодії публічних 

адміністрацій європейських країн – Європейського адміністративного 

простору: принцип відкритості на противагу секретності; принцип прозорості 

на противагу дискретності; принцип винятковості конфіденційного та 

секретного характеру діяльності органів публічної влади; принцип набрання 

законної сили тільки після офіційного опублікування; принцип підлеглості 

публічних адміністрацій зовнішньому контролю; принцип обов’язкового 



40 

обґрунтування та наведення підстав прийнятого рішення особі, чиї права або 

законні інтереси зачіпаються у зв’язку із його прийняттям, і т. п. Зазначений 

аспект підлеглості адміністрацій зовнішньому контролю створює необхідні 

законодавчо закріплені гарантій та підстави для перегляду адміністративних 

актів органів публічної адміністрації в адміністративних судах. 

Окремо виділено принцип поваги приватності (конфіденційності) – 

органи публічної влади зобов’язані поважати приватність (конфіденційність), 

з-поміж іншого, під час розгляду особистих даних; у випадках, коли органи 

публічної влади уповноважені мати доступ до персональних даних або 

файлів, особливо електронних засобів, вони вживатимуть усіх необхідних 

заходів для гарантування приватності (конфіденційності); приватним особам 

гарантується право доступу до персональної інформації, що стосується їх, та 

право вносити або заміняти будь-яку інформацію, що є неточною або не 

повинна була бути записаною. 

Хоча запровадженню вимог принципу верховенства права у 

вітчизняному, російському законодавстві і притаманні певні методологічні 

недоліки, помилки тлумачення, проте інколи аналіз таких викривлень 

сучасної європейської концепції та принципу верховенства права дозволяє 

з′ясувати сутність, зміст держави, права в певному суспільстві. 

До цього часу залишаються не достатньо дослідженими в Україні та 

впровадженими у вітчизняній доктрині положення, сформульовані 

британським конституціоналістом ще кілька століть тому вимоги: «1) право є 

вищим та протилежним деспотичній владі. Тільки у випадку, якщо діями 

особи було порушено закон, їй буде призначено покарання судом у 

встановленому законом порядку. Також підкреслено, що уряди не повинні 

мати широких дискреційних повноважень, вони обов’язково мають бути хоча 

б певною мірою обмежені; 2) кожна людина має бути рівною перед законом, 

що означає, незалежно від того, ким вона є, чи державним службовцем, чи 

селянином, у випадку порушення закону розгляд у суді буде відбуватися за  

тими ж законами; 3) норми конституції не є основним джерелом права, а 
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основним джерелом виступають природні права людини. Кожна людина у 

суспільстві повинна мати свої права та свободи, які дозволяють їй робити 

все, що вона бажає. Кожний, чиї права порушені, має право на судовий 

захист» [94].Також слід звернути увагу на три основі підходи щодо 

тлумачення принципу верховенства права у працях зарубіжних дослідників: 

«1. Формальний підхід ґрунтується на аналізі нормативного закріплення 

принципу верховенства права вцілому та аналізі окремих критеріїв 

дотримання принципу верховенства права. 2. Матеріально-правовий підхід 

керується моральними уявленнями про належну правову систему.                          

3. Функціональний підхід до визначення верховенства права зосереджується 

на тому, наскільки ефективно право та правова система в цілому виконують 

певні функції» [97]. 

Слід погодитися з позицією щодо того, що «в адміністративно-правовій 

доктрині України потребують розвитку усі перелічені вище типи сучасних 

підходів щодо тлумачення змісту принципу верховенства права, адже 

вітчизняна традиція застосування цього принципу, як і вітчизняна традиція 

демократичного розвитку правової системи України вцілому, є не достатньо 

тривалою для забезпечення реалізації принципу верховенства права» [97]. 

Змістовні порушення, відмінності в тлумаченні ключових елементів 

верховенства права, у тому числі вимог щодо доступності адміністративного 

судочинства, можуть призвести до неправильного тлумачення спектру 

проблем захисту прав людини, практичних обмежень доступності 

адміністративного судочинства, породження специфічної корупційної 

практики тощо. 

Важливими орієнтирами сучасних підходів до розуміння принципу 

верховенства права та його істотних елементів виступає практика 

Європейського суду з прав людини.  

Узагальнення практики тлумачення змісту та елементів принципу 

верховенства права було проведено в наукових працях А.А. Пухтецької, де 

було визначено, що «за результатами систематизації рішень Європейського 
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суду з прав людини, що містять положення про верховенство права, до 

основних груп рішень, у яких зазначені вимоги щодо змісту принципу 

верховенства права (враховуючи те, що в одній справі чи рішенні може 

міститися дві та більше ознак, істотних елементів принципу верховенства 

права відповідно до їх розуміння, сформованого судовою практикою 

Європейського суду з прав людини)» [97].  

Зокрема, у цитованому дослідженні були виокремлені такі групи справ 

Європейського суду з прав людини, що мають важливе значення для 

впровадження принципу верховенства права в Україні:  

«1) рішення Європейського суду з прав людини рішення, що містять 

посилання на зміст, юридичне значення концепції та/або принципу 

верховенства права в узагальненому значенні;  

2) рішення Європейського суду з прав людини, де вміщено вимоги щодо 

якості закону, у т. ч. щодо законного обмеження реалізації прав і свобод 

людини;  

3) рішення Європейського суду з прав людини, у яких розглянуто різні 

аспекти доступу до суду й справедливого судового розгляду, що забезпечує 

спеціальний механізм Конвнції та відповідність принципу верховенства 

права; 

4) рішення Європейського суду з прав людини, які встановлюють межі 

дискреційних повноважень та вимоги щодо обмеження свавілля органів 

публічної влади відповідно до принципу верховенства права;  

5) рішення Європейського суду з прав людини, що містять вимоги щодо 

ефективного контролю за реалізацією прав і основоположних свобод 

людини, гарантованих Конвенцією, та пов’язані з реалізацією принципу 

верховенства права. Зазначений перелік рішень Європейського суду з прав 

людини не є вичерпним, проте дає змогу побачити найтиповіші аспекти 

застосування принципу верховенства права і допомогти суддям ухвалити 

відповідне судове рішення [96].  
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Наприклад у цитованому джерелі, до першої групи відносяться рішення 

Європейського суду з прав людини у справі «S.W. проти Великобританії» від 

24 червня та 27 жовтня 1995 р. [94] зазначено, що «відповідно до статті 15 

Конвенції, ніякий відступ від неї неприпустимий навіть у період війни або 

іншого надзвичайного стану»; у справі «С.R. проти Великобританії» від 24 

червня та 27 жовтня 1995 р.[156] зауважено, що «гарантія, визначена у статті 

7 Конвенції є важливим елементом принципу верховенства права, займає 

провідне місце в механізмі захисту прав людини, що створений Конвенцією, 

як це підкреслено в статті 15, у період війни або іншої суспільної небезпеки, 

порушення принципу верховенства права є недопустимим». 

Також окрему увагу слід приділити інституційному аспекту проведення 

судової реформи в Україні, завдяки здобуткам якого могли б бути 

удосконалені адміністративно-правові гарантії доступності адміні-

стративного судочинства. 

В першу чергу, слід загадати про виокремлення адміністративних судів 

як самостійного елемента системи судів загальної юрисдикції та прийняття 

самостійного процесуального кодексу, присвяченого проблемам реалізації 

адміністративної юрисдикції. Слід цілком позитивно оцінити цю ініціативу 

та важливий крок судової та адміністративно-правової реформи в Україні, 

адже завдяки створенню адміністративної юстиції в України з′явилися не 

тільки нові спеціалізовані судові інституції, але й нові правові механізми 

судового захисту порушених суб’єктивних прав громадян. Це набуває 

особливо важливого значення в контексті запровадження 

людиноцентристської ідеології адміністративно-правового розуміння та 

потребує комплексного впровадження в правозастосовній діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, судових установ. 

Проте на практиці при здійсненні судового захисту порушених 

суб’єктивних прав приватних осіб виникає цілий комплекс проблем, 

розв’язання яких неможливе без координації окремим органом, з 
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урахуванням практики, що склалася, це відповідає рівню консультативно-

дорадчих органів при Президентові України.  

Тому слід запропонувати створення самостійного органу – Комісії при 

Президентові України, що сфери повноважень якої належали б питання 

забезпечення доступності адміністративного судочинства для широких 

верств населення, зокрема, для координації, спрямування діяльності органів 

виконавчої влади, правоохоронних органів, судових органів щодо 

забезпечення невідкладних дій, розробки стратегій, планів, програм, а також 

комплексних змін до законодавства у зв’язку з впровадженням європейських 

стандартів реалізації принципу верховенства права, захисту прав людини, 

забезпечення ефективних способів оскарження незаконних рішень суб’єктів 

владних повноважень. 

Також важливо, на погляд дисертанта, сприяти подальшій диференціації 

функції Омбудсмена в адміністративно-правовому механізмі забезпечення 

реалізації прав і свобод людини і сфері виконавчої влади та надання 

можливостей звернення до спеціалізованого Омбудсмена – Судового 

Обмудсмена, до сфери повноважень якого віднести оперативне та 

авторитетне реагування, на зразок актів прокурорського реагування, на 

випадки дискримінації, незаконного обмеження реалізації процесуальних 

прав громадян, в першу чергу – в сфері адміністративного судочинства.  

Вже зараз в Україні відбулася диференціація означених функцій 

Омбудсмена за ознаками відомчої належності, вікових груп населення, а в 

європейських країнах відомі також поділи за ознакою виду публічних послуг, 

що надаються в державі. Виходячи з такої логіки, надання судових послуг 

канцеляріями судів (які не є правосуддям, а обслуговуванням взаємодії 

учасників розгляду справ в суді) мало б бути також забезпечене окремим 

видом (групою) функцій, що забезпечуватимуться Судовим Обмудсменом. 

Окремо слід згадати про Омбудсменів з надання адміністративних послуг, 

такий досвід також потребує врахування в українській практиці 

державотворення. 
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Проведений аналіз сучасної судової практики засвідчує, що понад 

третина поданих адміністративних позовів не розглядається або усувається з 

процесу подальшого розгляду адміністративної справи адміністративним 

судом саме з підстав, які не залежать від волі суб’єкта звернення, від факту 

вчинення порушення його прав, а пріоритетно стосуються формалізованих 

засад адміністративного судочинства, що потребує спрощення та 

запровадження додаткового інформування, консультування громадян в 

судових інституціях. 

Серед наступних кроків проведення судової реформи в Україні в 

контексті впровадження вимог принципу верховенства права слід зазначити: 

розвиток інституційного законодавства про діяльність судових інституцій в 

Україні, забезпечення їх незалежності, відкритості, а також відповідальності 

перед людиною за свою діяльність; розвиток процесуальних засад взаємодії 

судових інституцій з громадянами в напрямку спрощення такої взаємодії та 

забезпечення не тільки декларативної можливості подати позов або 

звернення до суду, але й отримати максимальне сприяння від канцелярії 

суду, консультаційних та інформаційних служб, правової допомоги для 

широких верств населення; удосконалення судових реєстрів звернень 

громадян та запровадження електронних витягів, листів-повідомлень, що 

матимуть важливе значення в контексті розвитку цифрових технологій 

взаємодії в найближчі десятиліття. 

З огляду на вищевикладене, слід зробити наступні висновки: 

1. Зміст принципу верховенства права, закріплений в Конституції 

України та низці актів вітчизняного законодавства є не достатньою мірою 

конкретизований стосовно істотних вимог, що забезпечують доступність 

адміністративного судочинства, порівняно з сучасними критеріями, 

втіленими в судовій практиці Європейського суду з прав людини, рішеннях 

адміністративних трибуналів європейських національних судів. Це 

обумовлено специфікою проведення судової реформи в Україні на основі 
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нерадянського та, переважною мірою, позитивістського підходу до 

праворозуміння. 

2. Важливим зовнішнім фактором, який, на мій погляд, не дозволяє 

запровадити сучасне розуміння принципу верховенства права в актах 

законодавства, що стосуються впровадження судової реформи та 

спрямованих на підвищення відкритості, об’єктивності правосуддя в цілому, 

є брак фінансування національних бюджетних програм в цій сфері, а 

закордонні гранти переважною мірою спрямовуються на проблеми 

другорядні, вирішення яких дозволяє отримати короткостроковий результат 

для цілей грантодавців, проте часто не вирішують проблеми по суті. 

3. Обгрунтовано доцільність комплексного впровадження вимог 

доступності адміністративного судочинства як необхідної складової 

принципу верховенства права на рівні актів, що регулюють судові 

адміністративні провадження для забезпечення об’єктивного і 

неупередженого захисту прав людини від незаконних дій, рішень, 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 

 

 

1.2. Сучасні стандарти доступності адміністративного судочинства 

як елемент принципу верховенства права 

Вимоги принципу верховенства права як фундаментального принципу 

правової системи в демократичному суспільстві пронизують зміст усієї 

правової матерії та потребують комплексного впровадження в системі 

законодавства, правозастосовній практиці. На шляху становлення 

демократичної, правової  Української держави найвагомішим здобутком у 

державо- і правотворчій сфері стало прийняття нової Конституції України, 

яка визнала людину “найвищою соціальною цінністю”, перед якою держава  

мала б відповідати за свою діяльність.  

Слід погодитися з думкою академіка В.Б. Авер′янова, що «обов’язковим 

є формування в країні авторитетного і справедливого правосуддя, яке б 
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здійснювалось високопрофесійним і неупередженим судом. Суд повинен 

бути головним знаряддям захисту і поновлення порушених прав людини. 

Причому особливо актуальним є забезпечення ефективної діяльності 

адміністративної юстиції як ланки судочинства, що дозволяє громадянам без 

невиправданих обмежень захищати свої права та законні інтереси, що 

порушуються чиновниками державного апарату» [1-3]. 

Особлива увага має бути приділена актуальним проблемам судового 

захисту порушених прав, свобод, законних інтересів приватних осіб, для яких 

звернення до суду пов’язано з подоланням певних адміністративних, 

організаційно-правових та фінансових бар′єрів.  

Тому вимоги доступності адміністративного судочинства як елементу 

верховенства права потребують проведення самостійного комплексного 

правового дослідження з елементами порівняльно-правового аналізу, що 

забезпечить врахування сучасних доктринальних підходів, вимог 

міжнародних актів та договорів, специфіки проведення судової реформи в 

провідних країнах Європи. 

Проблеми судоустрою, судочинства, впровадження вимог принципу 

верховенства права в системі адміністративного судочинства стали 

предметом спеціальних юридичних досліджень низки видатних вітчизняних 

науковців: В.Б. Авер′янова, М.І. Козюбри, Т.О. Коломоєць, П.М. Рабіновича, 

В.М. Шаповала, значний внесок в розгляд проблематики верховенства права 

в порівняльно-правовому аспекті зробили: С.П. Головатий, А.А. Пухтецька 

та низка інших авторів, завдяки розробкам яких в правовій доктрині 

утвердилося розуміння принципу верховенства права в широкому розумінні, 

що визначається через низку самостійних елементів, дотримання яких 

забезпечується можливістю застосування заходів адміністративного примусу 

не тільки на національному рівні, але й в Європейському суді з прав людини.  

Зміст принципу верховенства права досі залишається не достатньо 

конкретизованим, як на рівні матеріального, так і процесуального 

законодавства України, його комплексне впровадження на практиці 
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забезпечується в численних судових рішеннях, що приймаються 

вітчизняними адміністративними судами, виходячи з положення та судової 

практики Європейського суду з прав людини. 

Слід погодитися з висловленою В.Б. Авер′яновим позицією щод отого, 

що «принцип верховенства права разом із демократією та повагою прав і 

свобод людини і громадянина -  це ключові, основоположні ціннісні 

орієнтири європейської доктрини праворозуміння. Принцип верховенства 

права слід розглядати як першоджерело, основу реформування 

адміністративно-правової науки в Україні, запровадження принципів 

належного урядування та належного управління, які мають посісти належне 

місце в адміністративно-правовій доктрині та системі чинного законодавства 

України» [3].  

Cучасні уявлення про розуміння принципу верховенства права в Україні 

сформовані на основі його розуміння, яке було сформульовано британським 

вченим-конституціоналістом Альбертом Венном Дайсі [146]. Також багато 

вітчизняних досліджень вони місять розуміння принципу верховенства права 

або, наприклад, аналізують окремі термінологічні аспекти співвідношення 

двох слів цього терміно-поняття. Але, на жаль, ці підходи не відповідають 

підходам природно-правового напрямку юридичного вчення, які відображені 

в сучасній практиці Європейського суду з прав людини, саме на якій слід 

наголошувати для розуміння сучасного значення принципу верховенства 

права. 

Можна сказати, що ця еволюція відображається у подальшій 

конкретизації вимог їх дотримання і закріплення в національному 

законодавстві країн-членів. Зокрема, у роботі зазначаються формальний, 

матеріально-правовий та функціональний підходи щодо дотримання 

принципу верховенства права, і саме за дотриманням цих вимог (критеріїв)  

певна національна система законодавства, або доктрина, рівень її розробки 

оцінюються як така, що більшою або меншою мірою відповідає вимогам 

щодо дотримання принципу верховенства права.  
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Слід відмітити, що принцип верховенства права є певною єдністю вимог, 

які постійно розвиваються і не можна сказати, що вони застигли на тому рівні 

розуміння, яке було сформовано шановним Альбертом Венном Дайсі, 

класиком, праці якого ми читаємо і, звичайно, отримували наші перші знання 

з них. На сьогодні також важливо враховувати національні особливості 

розуміння і можливості застосування цього принципу, його співвідношення з 

принципом законності. 

Що стосується основних вимог щодо даного принципу, слід згадати про 

вимоги щодо якості законів, необхідності дотримання прав і поваги прав 

людини та ін., щодо розуміння механізму Конвенції як живого механізму, 

який постійно розвивається і перебуває у русі тощо.  

На погляд дисертанта, для того, щоб забезпечити на сьогоднішній день 

широке розуміння принципу верховенства права, необхідно бачити його 

сучасне значення, також відображене у дослідженнях Світового Банку, де 

враховується міжнародно-правовий аспект, багато аспектів принципу 

верховенства права як принципу, який об'єднує та який покликаний 

об'єднувати інтереси різних країн, у тому числі на політичному рівні, вони 

зазначені і в актах ООН, ОБСЄ та дуже багатьох актах міжнародного, 

національного характеру, і, зокрема, для українського законодавства також 

притаманне переважне закріплення принципу верховенства права, на жаль,  в 

актах законодавства, які мають більшою мірою міжнародний характер або в 

національному законодавстві, зокрема, щодо виконання зобов'язань перед 

Радою Європи, Європейського Союзу тощо. 

Важливим творчим внеском згаданого автора вважаю доведення 

необхідності комплексного запровадження вимог принципу верховенства 

права у чинному законодавстві України, проведений аналіз сучасного стану 

нормативного закріплення принципу верховенства права в українському 

законодавстві, поєднаний із сформульованими пропозиціями та 

рекомендаціями щодо удосконалення чинного українського законодавства, 

розкриття змісту європейських принципів адміністративного права щодо 
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організації та діяльності публічної адміністрації, їх впливу на засоби і методи 

запровадження подальших заходів адміністративної реформи в Україні. 

Також слід уточнити щодо включення до змісту принципу 

«верховенства права» такої складової, як принцип «верховенства закону», 

що, на жаль, є поширеним в юриспруденції. Використання в останньому 

слова «верховенство» зовні урівноважує його за значимістю з принципом 

верховенства права, а відтак і ускладнює застосування кожного з них. 

Принцип «верховенство закону»  є притаманним для позитивістської школи 

права і набув поширення в романо-германській правовій сім'ї. Його введення 

викликало широку полеміку щодо співвідношення принципів «верховенство 

права» та «верховенство закону». І хоча на теоретичному рівні проблема 

співвідношення названих принципів знята на користь «верховенства права», 

на практиці перевагу віддають принципу «верховенство закону». Тому 

словосполучення «верховенство закону» не варто вживати навіть у наукових 

працях. Замість нього краще вживати термін «законність». При цьому до 

критеріїв «верховенство права» має включатися принцип конституційності, 

особливо коли принцип верховенства права закріплений в основному законі 

держави. 

Відповідні підходи вітчизняних вчених щодо розуміння та 

співвідношення змісту принципу верховенства права з поняттям 

верховенства закону слід розуміти як вимогу принципу верховенства права, , 

тобто ідеться про розкриття ієрархічного підпорядкування вимогами закону 

всіх інших підзаконних актів. Відповідна вимога та її застосування розкриті у  

рішеннях Європейського суду з прав людини, у яких містяться вимоги щодо 

якості закону (зокрема, рішення Крюслен проти Франції, Амуур проти 

Франції, Грютер проти Нідерландів тощо).   

Проте слід відмітити, що принцип верховенства права необхідно 

розуміти як цілісне явище, пізнання якого можливе під різними кутами зору, 

при цьому цінність запровадження цієї юридичної абстракції як раз 

проявляється в єдності вимог щодо розуміння змісту та співвідношення яких 
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забезпечує дотримання необхідного балансу при прийнятті рішення або акту 

як органами публічної адміністрації, так і судовими установами. Тому слід 

пояснити, що окремі вимоги принципу верховенства права з використанням 

різних підходів щодо його методичного та методологічного пізнання можуть 

повторюватися або змістовно відтворюватися у кожному з наведених 

підходів, проте відрізнятися аспектом розкриття певної характеристики, в 

чому і проявляється філософська концепція єдності, що позначає початок 

будь-якої множини, що передує їм.   

Недоліком вітчизняного праворозуміння є те, що ми буквально 

розуміємо цей принцип верховенства права. Але якщо по великому рахунку 

все-таки глибше в нього вникнути, то принцип верховенства права як такий в 

сучасному європейському розумінні, був народжений в умовах Європейських 

Співтовариств, для врегулювання правових відносин між національним і 

наднаціональним рівнями. Тому у даному випадку йдеться про те, що 

верховенство права, принаймні у застосуванні в праві Європейського Союзу, 

зумовлює анулювання тих національних норм права, які вступають в 

суперечність з наднаціональним правом, правом Європейського Союзу. Ось 

це і суть, квінтесенція розуміння змісту принципу верховенства права 

Європейського Союзу. 

Але важливою перепоною розвитку вітчизняних доктринальних уявлень 

про зміст, співвідношення, взаємозв'язки між істотними елементами,  

додатковими характеристиками принципу верховенства права, які 

формулюються, зокрема, у рішеннях Європейського суду прав людини через 

формулу «недотримання вимог певного принципу, правила є порушенням 

принципу верховенства права» потребують проведення систематизації 

відповідного великого масиву рішень, забезпечення їх якісного перекладу 

українською мовою та наукового обґрунтування тлумачення змісту ключових 

понять, визначення можливостей врахування для потреб, зокрема, 

застосування принципу верховенства права в адміністративному судочинстві. 
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У даному підрозділі також розглядатиметься характеристика 

доступності адміністративного судочинства як складової вимог принципу 

верховенства права, що впроваджується у національний правопорядок з 

метою комплексної трансформації національної правової системи. Для цього, 

по-перше, необхідно окреслити вимоги доступності адміністративного 

судочинства як складової вимог верховенства права; та, по-друге, 

сформулювати пропозицій зі створення уповноваженого органу з питань 

забезпечення доступності адміністративного судочинства в контексті 

удосконалення адміністративно-правового забезпечення доступності 

судочинства. 

Актуальність обраної теми обумовлена об’єктивними політичними, 

суспільними, правовими проблемами впровадження судової реформи в 

Україні та забезпечення доступності правосуддя, встановлення адекватних 

критеріїв оплатності та безоплатності при сплаті судових зборів, судових 

витрат в цілому, що сприятиме підвищенню ефективності та 

результативності належного урядування, реалізації та захисту прав і свобод 

людини і громадянина в сфері виконавчої влади. 

Встановлено, що доступність адміністративного судочинства – складова 

вимог дотримання принципу верховенства права, належного урядування, 

низки міжнародних актів, що забезпечують впровадження елементів 

верховенства права, демократичного врядування, захисту прав людини в 

демократичних правових системах сучасності. Недоступність 

адміністративного судочинства – протилежне негативне явище, такий стан 

об’єктивних можливостей приватних осіб при зверненні до адміністративних 

судів, який унеможливлює подання позову через адміністративні, фінансові, 

соціальні бар’єри, технічні, інформаційні, консультаційні складнощі, що 

перешкоджають захисту порушених прав людини в порядку 

адміністративного судочинства.  

Отже, забезпечення доступності адміністративного судочинства – це 

комплекс вимог адміністративного, фінансового, організаційного, 
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технічного, інформаційного забезпечення діяльності адміністративних судів, 

що сприяють підвищенню об’єктивних можливостей звернутися до суду за 

захистом порушених прав, всупереч корупційним практикам, не правовим 

формам взаємодії в суспільстві. 

Враховуючи те, що доступність судочинства – базовий принцип 

верховенства права, його дотримання необхідно забезпечити як шляхом 

нормативно-правового закріплення відповідних вимог на рівні законів та 

кодексів, що забезпечують реалізацію функцій правосуддя, так і шляхом 

сприяння формуванню правової культури, правової свідомості суддів, 

учасників розгляду справ в судах, що в комплексі сприятиме виробленню 

нової судової практики щодо спрощеного та доступного судочинства, 

подолання адміністративних бар’єрів та практики відмов у прийнятті 

позовних заяв за зверненням приватних осіб без відповідних спеціальних 

знань щодо письмового оформлення позовної заяви та порядку подання 

доказів, шляхом впровадження сучасних підходів щодо інформаційного та 

консультаційного забезпечення доступності судочинства в цілому, зокрема, 

адміністративного судочинства. 

Доведено, що доступність адміністративного судочинства покладено в 

основу фундаментальних вимог верховенства права [189] поряд з іншими 

важливими правами, такими, як право на мирні зібранні, на свободу слова, 

знання законів. Доступність адміністративного судочинства за своїм місцем в 

Піраміді верховенства права (за аналогією з Пірамідою Маслоу) займає 

базове місце, на ієрархічно вищому рівні йому кореспондують вимоги щодо 

дотримання прав обвинувачених та затриманих осіб, дотримання презумпції 

невинуватості, забезпечення незалежності суддів, на найвищому рівні 

зазначеної Піраміди верховенства права закріплені вимоги дотримання 

системи стримань і противаг, а також забезпечення рівності усіх перед 

законом. Недоступність адміністративного судочинства – протилежне явище,  

не сприяє реалізації та досягненню означених цілей, завдань в суспільстві, не 
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забезпечує дієвого правового механізму захисту порушених прав, свобод, 

законних інтересів осіб засобами адміністративного судочинства. 

Актуальність обраної теми дослідження обумовлена важливістю 

забезпечення адміністративно-правових гарантій, ефективного 

адміністративно-правового механізму забезпечення доступності, 

ефективності, результативності адміністративного судочинства як складової 

судових та державно-правових реформ, що відбуваються в провідних країнах 

світу в контексті демократизації та удосконалення організації публічної 

влади в цілому. 

В Україні означена складова лише частково окреслена в стратегічних та 

програмних документах в контексті судової реформи, в той час як у низці 

європейських країн вже отримали конституційне закріплення та схвалення 

вимоги дотримання доступності судочинства для всіх категорій населення. 

Це має важливе значення для українців також у зв’язку з тим, що лише 

незначна частина населення може дозволити собі оплатити судовий збір та 

судові витрати, що виникають у зв’язку з необхідність судового захисту 

порушених прав. 

Метою даного підрозділу є характеристика місця, значення, шляхів 

запровадження вимог щодо забезпечення доступності адміністративного 

судочинства як складової принципу верховенства права, що набули 

опосередкування в стратегічних, програмних, нормативних актах 

національного законодавства європейських країн.  

Методологічну основу дослідження становить використання системного 

підходу, структурно-функціонального методу, порівняльно-правового 

аналізу, методів індукції та дедукції, формально-логічного методу тощо, за 

допомогою яких розроблені пропозиції та рекомендації для подальшого 

врахування в українській правотворчій, судовій практиці вимог з дотримання 

принципу верховенства права як фундаментального принципу правової 

системи та, зокрема, доступності адміністративного судочинства як однієї з 

основної вимог принципу верховенства права. 
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Принцип верховенства права як фундаментальний принцип правової 

системи поширює свої вимог на усі гілки державної влади, усі галузі права, 

реалізацію всіх функцій апарату державного управління, тому його родове 

значення не можна недооцінювати для формування галузевих та спеціальних 

аспектів затосування вимог принципу верховенства права.  

На сьогодні зміст принципу верховенства права отримав нормативне 

закріплення серед засад, принципів адміністративного судочинства, що 

сприяє формуванню подальших теоретичних уявлень, розвитку практичних 

форм взаємодії судових інституцій та приватних суб’єктів, пріоритетно 

громадян, які звертаються за захистом своїх прав. Втім, лише окремі ознаки 

дотримання принципу верховенства права вже закріплені в законодавстві 

України та забезпечуються можливістю застосування заходів державного 

примусу, в тому числі адміністративного примусу. 

Зокрема, така важлива вимога принципу верховенства права, як якість 

закону, що виступає однією з центральних порід з вимог доступності 

судочинства, також залишається не достатньо забезпеченою засобами 

адміністративно-правового впливу, адже досі відповідний Закон України 

«Про нормативно-правові акти» не прийнятий, а засади кодифікації та 

систематизації законодавства залишаються нормативно не визначеними.  

Також вимога пропорційності прийняття рішень, їх адекватності, що 

випливають з вимог фундаментального принципу верховенства права 

залишаються не закріпленими у вітчизняному законодавстві, переважною 

мірою, через відсутність політичної волі та спротив реформам 

бюрократичного апарату. Такий стан несприйняття фундаментальних засад 

державно-правових реформ у демократичних країнах призводить до 

розбалансованості системи державного управління, системи законодавства, 

та, як наслідок, вибірковості судової практики та значних недоліків 

правозастосування, що призводять до зниження довіри до влади в цілому. 

Що ж стосується забезпечення доступності адміністративного 

судочинства, ці аспекти в Україні забезпечуються, хоч і частково, на рівні 
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європейських та національних актів процесуального законодавства, в яких 

закріплені право на справедливий суд, відкритість, публічність, офіційність 

судового процесу, рівність процесуальних засобів захисту порушених прав, 

свобод, законних інтересів осіб засобами адміністративного судочинства. 

Важливо забезпечити виконання в Україні положень рекомендацій та 

резолюцій Ради Європи [172-182], в яких узагальнено представлені засади 

захисту осіб від незаконних рішень органів публічної адміністрації, від 

надкладення адміністративних стягнень, від незаконних актів 

адміністративних органів, від порушень при наданні локальних публічних 

послуг, проте які, маючи рекомендаційний характер, не можуть замінити 

відсутність розроблених вітчизняних процесуальних засад забезпечення 

доступності, пропорційності, безсторонності адміністративного судочинства. 

На сайті Міністерства юстиції України, представництва Ради Європи в 

Україні, регіонального представництва Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі важлива увага приділяється саме аспектам 

гарантування державою можливості звернення громадян до суду, 

визначеного законом та розгляду їх справ в суді відповідно до 

процесуального закону, що поширється на всіх громадян. Ці важливі засади 

випливають з вимог принципу верховенства права, які були сформульовані 

ще кілька століть назад британським вченим А.В. Дайсі та отримали 

впровадження в більшості європейських країн, країнах британської (англо-

саксонської) традиції. 

У той же час, популяризація досліджень європейських регіональних 

організацій, у тому числі спрямованих на запровадження вимог принципу 

верховенства права (в розумінні європейського конвенційного механізму) не 

достатньо забезпечується ні на рівні політичних кіл, ні на рівні державних 

судових інституцій. 

Зокрема, як зазначено у Доповіді Уповноваженого Верховної Ради 

України з  прав людини [30], протягом 2019 року у сфері запобігання та 

протидії дискримінації Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України 
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активно співпрацював з Офісом Ради Європи в Україні, зокрема у рамках 

реалізації проекту «Покращення доступу до правосуддя для жертв 

дискримінації, злочинів ненависті та мови ненависті в країнах Східного 

партнерства через механізм позасудового правового захисту», який 

реалізується  у шести країнах Східного партнерства та спрямований на обмін 

досвідом та кращими практиками міжнародних інституцій з питань рівності 

щодо розробки механізму моніторингу випадків дискримінації, посилення 

просвітницької роботи серед громадськості щодо подолання стереотипів, які 

призводять до дискримінації, а також підвищення обізнаності щодо 

діяльності органів з питань рівності у сфері захисту від дискримінації та 

поширення кращого досвіду. У рамках реалізації вказаного проекту з метою 

обговорення стану забезпечення принципу рівності та недискримінації, а 

також обміну кращим досвідом у цій сфері Уповноваженим Верховної Ради 

України проведено зустріч з представниками органів з питань рівності країн 

Східного партнерства. 

Партнери проекту схвально відгукнулися про діяльність 

Уповноваженого Верховної Ради України у сфері запобігання та протидії 

дискримінації та  висловили бажання перейняти позитивний досвід України 

щодо удосконалення антидискримінаційного законодавства. Зокрема, в 

«частині надання Уповноваженим Верховної Ради України висновків у 

справах про дискримінацію за зверненням суду, звернення до суду із заявами 

про дискримінацію з метою захисту суспільних інтересів тощо» [30]. 

Окремо слід звернути увагу на те, що судові інституції в Україні майже 

не розглядають справ про дискримінацію, а розглядаючи справи про 

дискримінацію, як правило, не звертаються до Уповноваженого Верховної 

Ради України, як експертної інституції у питаннях запобігання та протидії 

дискримінації, за висновком у справах про дискримінацію.  

Так, у 2019 році до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України надійшов лише 1 запит суду щодо надання такого висновку. Тому 

слід погодитися з висновками, наведеними в означеному звіті щодо 
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необхідності підвищення рівня толерантності, недискримінації, у т.ч. шляхом 

проведення навчальної, роз’яснювальної, просвітницької роботи. 

Незважаючи на значний прогрес у сфері забезпечення рівності прав і 

свобод, є низка проблемних питань, які потребують міжнародної експертної 

підтримки та впровадження кращого європейського досвіду. Зокрема, що 

стосується вироблення ефективних механізмів протидії мові ненависті, 

злочинам на ґрунті нетерпимості, розробки ефективного механізму збору 

даних про випадки дискримінації [30]. 

Уповноваженим Верховної Ради України також було проведено 

моніторинг стану дотримання виконання пріоритетних рекомендацій 

Європейської комісії проти расизму та нетерпимості. За результатами 

проведеного аналізу було встановлено «неналежне виконання, зокрема 

рекомендації щодо скасування судового збору у справах ромів, що бажають 

підтвердити свою особу з метою отримання документів, що посвідчують 

особу» [30]. 

В Україні поєднуються інколи протилежні підходи до вирішення 

судових справ, що обумовлюється кулуарними, суб’єктивними критеріями, 

покладеними в основу прийняття рішень, що не сприяє формуванню спільної 

судової практики. Такі проблеми наявні і в царині забезпечення доступності 

судочинства, адже багато критеріїв дотримання принципу верховенства 

права залишаються по-за формалізованими вимогами, закріпленими в 

адміністративному процесуальному законодавстві. 

Не достатня увага вивченню положень та практики застосування 

рекомендацій та резолюцій Ради Європи в аспекті забезпечення доступності 

судочинства приділяється і при викладанні відповідних дисциплін у вищих 

навчальних закладах для юристів.  

На відміну від британського підходу, українські вищі навчальні заклади 

питому увагу приділяють теоретичним засадам адміністративного процесу, в 

той час як в англо-саксонській системі юристи пріоритетно спрямовані на 

практичний захист порушених прав, тому цитування відповідних положень 
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конвенцій, резолюцій, рекомендацій, схвалених на європейському 

регіональному рівні для них – це центральна складова стратегії захисту прав 

клієнта, основа їх майбутньої професії та засіб матеріально-технічного 

забезпечення свого розвитку, підвищення кваліфікації, просування по службі.  

З огляду на це, слід сформулювати пропозицію щодо виокремлення 

самостійного місця та годин в навчальному навантаженні відповідних 

спеціалізованих курсів «Адміністративне судочинство», «Правоохоронна 

діяльність», в яких забезпечити вивчення як під час лекційних, так і під час 

практичних занять дослідження сучасних принципів, стандартів 

адміністративного процесу, реалізації та захисту процесуальних прав осіб в 

адміністративному судочинстві, що створить необхідний фундамент для 

подальшого розвитку компетенцій студентів. 

Серед наступних напрямів розвитку означеної проблематики слід 

зазначити вивчення практики Європейського суду з прав людини щодо 

забезпечення доступності судочинства, а також порівняння з критеріями, 

закріпленими в законодавстві європейських країн для надання різних видів 

публічних послуг. 

Також доцільно розглянуті підходи до забезпечення доступності 

адміністративного судочинства, наявні в східноєвропейських країнах, адже їх 

досвід є найбільш наближеним до вітчизняної форми державної правління, 

підходів до впровадження кроків адміністративно-правової та судової 

реформ, у т.ч. щодо запровадження сучасних європейських стандартів 

адміністративного судочинства. Адже забезпечення доступності 

адміністративного судочинства – одне з центральних питань, на яке звертали 

увагу зарубіжні вчені та дослідники, експерти в контексті трансформації в 

напрямку демократизації та поваги фундаментальних прав людини, зокрема, 

одним з відомих джерел є видання «Доступ до судочинства у країнах 

центральної та східної Європи», видане під егідою Правничою ініціативою з 

публічного інтересу, Колумбійського університету у 2003 р. [142]. 
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У наведеному джерелі доступність судочинства розглядається у дуже 

широкому розумінні, включаючи до обсягу цього поняття гарантоване право 

доступності судочинства кожній особі, незалежного та безстороннього суду, 

а також можливість отримати справедливий та чіткий судовий розгляд під 

час захисту своїх прав, свобод або власності. Серед ознак, які заперечують 

доступність судочинства, зокрема, наведено: високі ставки судових зборів та 

судових витрат, обмежувальні юрисдикційні правила, дуже складне 

регулювання, неефективні механізми виконання рішень, наявність корупції. 

Окремо зауважено, що доступність судочинства чітко пов’язана з  

забезпеченням незалежності судів, правовою грамотністю населення. 

Необхідне забезпечення на базовому рівні представництва компетентного 

адвоката, і це буває надзвичайно важливим, найпершим, з-поміж інших 

аспектів, що уможливлює розгляд справи адміністративним судом. 

Заслуговує на увагу і інше твердження, що «економічні та соціальні 

зміни впродовж останніх п’ятнадцяти років у центральній та східній Європі 

призвели до ситуації, коли переважна більшість населення не можу собі 

дозволити виртрати, пов’язані з правовими провадженнями, навіть у разі, 

коли їм відомі їх права та обов’язки та в цілому довіряють застосовуваним 

правовим процедурам, як засобам ствердження та захисту порушених 

прав.»[142, p. 12]. 

Потреба забезпечення спільних стандартів доступу до адміністративного 

судочинства обумовлена і тим, що правові системи центральної та східної 

Європи не можуть забезпечити адекватний доступ до правових послуг 

усьому населенню. Обов′язкові положення щодо захисту інтересів громадян 

зазвичай є обмеженими порівняно невеликими їх групами та, на жаль, не 

враховують їх фінансовий стан. Тому для більшості громадян, які не 

підпадають під обов’язкові категорії захисту, використання правової 

допомоги є недосяжним, навіть у випадку застосування найсуворіших 

санкцій. 
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1. На міжнародному та європейському рівні встановлені важливі 

стандарти доступності судочинства, що дістали закріплення у 

«Міжнародному пакті про цивільні та політичні права», зокрема, стаття 14.3 

(d) якого визначає, що «кожному гарантується правова допомога у будь-якій 

справі, де цього вимагають інтереси судочинства (справедливості), та 

безкоштовно для особи, якщо вона не має достатніх коштів для їх оплати» 

[71]. 

Також слід згадати і положення «Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод», де гарантовано, зокрема, у ст. 6.3. (с), кожній особі 

дотримання мінімального стандарту захисту прав людини – «захищати себе 

особисто або через представника за власним вибором, а уразі відсутності 

можливості оплатити таке правове представництво, воно має бути надано 

безкоштовно, якщо цього вимагають інтереси судочинства (справедливості)» 

[59]. 

На рівні Європейського Союзу у багатьох угодах щодо поглиблення 

інтеграції між державами-членами було встановлено, на виконання 

політичних критеріїв членства в Європейському Союзі, що питання надання 

правової допомоги безпосередньо віднесені до політичного критерію, тому 

Європейська Комісія підтримує зусилля країн, спрямовані на підвищення 

можливостей надання правової допомоги та зменшення часу досудового 

затримання відповідно до міжнародних стандартів. 

2. На національному рівні, зокрема, конституційному  та 

законодавчому рівні, право на безоплатну правову допомогу є предметом 

конституційного захисту, а також судового оскарження у багатьох правових 

системах. Доступ до адміністративного судочинства гарантується в межах 

конституційних актів та спеціальних актів законодавства. 

3. На локальному рівні органами локальної адміністрації в 

європейських країнах забезпечується рівний доступ до всіх публічних 

послуг, забороняється дискримінація на рівні закону. 
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 Враховуючи викладене, слід зробити наступні пропозиції та 

рекомендації щодо забезпечення доступності адміністративного судочинства 

в Україні: 

1. Сприяти розробці стратегічних та програмних документів, 

спрямованих на комплексне впровадження в Україні вимог принципу 

верховенства права, пропорційності, адекватності, ефективності, відкритості 

діяльності судових установ, що становлять пріоритет стратегічних 

документів Світового Банку для розвинених країн світу. 

2. Сприяти розробці актів законодавства про критерії забезпечення 

доступності надання публічних послуг, зокрема, адміністративних послуг, 

послуг канцелярій адміністративних судів. На наш погляд, такі критерії 

потребують закріплення на рівні спеціального закону. 

3. Переглянути вузький національний підхід до розуміння 

принципу верховенства права з урахуванням сформованих у стратегічних 

документах Світового Банку вимог щодо доступності, ефективності, 

результативності судочинства, внести відповідні зміни як на 

конституційному рівні, так і до спеціального законодавства. 

4. Забезпечення доступності адміністративного судочинства – це 

комплекс вимог адміністративного, фінансового, організаційного, 

технічного, інформаційного забезпечення діяльності адміністративних судів, 

що сприяють підвищенню об’єктивних можливостей звернутися до суду за 

захистом порушених прав, всупереч корупційним практикам, не правовим 

формам взаємодії в суспільстві. 

 

 

1.3. Закріплення критеріїв доступності судочинства в 

міжнародних документах 

В європейських країнах, на відміну від виробленого національного 

підходу, принцип верховенства права впроваджувався впродовж другої 

половини ХХ століття як складова конституційно-, адміністративно-правових 
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та судових реформ, більшість з них призвели до перегляду та прийняття 

нових редакцій конституційних актів в європейських країнах, а пізніше – 

системного оновлення національного законодавства з урахуванням 

дотримання вимог принципу верховенства права, законності, пропорційності, 

недискримінації, відкритості та результативності, ефективності тощо. Цей 

досвід слід враховувати і для проведення відповідних реформ в Україні, адже 

досі означені вимоги не отримали конституційного закріплення. 

Сучасне тлумачення змісту та критеріїв дотримання принципу 

верховенства права дістало певної уніфікації в контексті євроінтеграційних 

процесів на європейському континенті, фактично можна узагальнити, що 

вироблене сучасне європейське розуміння принципу верховенства права, яка 

охоплює дотримання вимог щодо якості закону, пропорційності, доступності 

судочинства, відкритості, ефективності, юридичної визначеності. За 

аналогією з підходом до визначення живого механізму Конвенції про захист 

прав та основоположних свобод людини, виробленої суддями для 

тлумачення змісту Конвенції та практики її застосування, на наш погляд, 

принцип верховенства права також динамічно розвивається та 

характеризується виникненням нових, додаткових елементів, критеріїв, що 

потребують впровадження в національному законодавстві.  

На думку сучасних українських вчених запровадження демократичних 

стандартів діяльності органів публічної адміністрації виступає однією з 

передумов розвитку в Україні правової  держави, утвердження верховенства 

права, громадянського суспільства, забезпечення всебічної реалізації прав та 

свобод, законних інтересів громадян, тому важливо забезпечити їх 

комплексний розвиток та впровадження в системі законодавства. 

Для впровадження в Україні означених демократичних стандартів 

необхідно враховувати наступні важливі концептуальні підходи до 

визначення його змісту та відмежування від споріднених категорій та понять: 

«Для досягнення максимального ефекту від застосування ідеї верховенства 

права, на думку А. Дайсі, необхідно відрізняти три близькі за своїм змістом 
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концепції: панування права – ніхто не може бути зобов’язаний нести 

негативні наслідки у встановленому законом порядку сам або своїм майном, 

окрім як у випадку прямого порушення закону, у передбаченому законом 

порядку, в суді загально юрисдикції; верховенства права – не лише те, що 

жодна людина не може бути над законом, але й те (і це важливий момент), 

що до кожної людини, незалежно від посади або умов застосовуватиметься 

один (загальний, звичайний) закон, а справа підлягає розгляду в одному 

(загальному, звичайному) суді; панування духу законності – проникність 

змісту Конституції верховенством права завдяки загальним конституційним 

принципам (наприклад, право на особисту свободу, право на публічні збори), 

які є результатом судових рішень, що визначають права індивідів у окремих 

справах, розглянутих судами, та оскільки у багатьох іноземних конституціях 

надаються гарантії прав індивідів, які виникають, або можливо виникли з 

загальних принципів конституції» [25]. 

Зокрема, дотримання доступності адміністративного судочинства в 

Україні залишається по-за увагою вчених і дослідників, які переважно 

розглядають організаційно-правові засади забезпечення адміністративного 

судочинства, проте комплексний аналіз проблем забезпечення доступності 

адміністративного судочинства як складової верховенства права у 

вітчизняній доктрині адміністративного права досі не був проведений. 

Тому важливо звернутися до сучасного досвіду європейських країн 

щодо закріплення вимог доступності адміністративного судочинства в 

контексті проведених реформ та схвалених стратегічних програм 

впровадження верховенства права в країнах Європи, що може становити 

орієнтир для розвитку вітчизняної правової думки, подальших наукових 

дискусій та розробки Стратегічного національного плану реформ в сфері 

судочинства, що сприятиме покроковому впровадженню комплексу вимог 

верховенства права в судовій гілці влади. 

Як зазначається у Звіті Світового банку за 2017 р., дотримання вимог 

верховенства права – складова центральних державно-правових реформ в 
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світі, його дотримання належить до «довгострокових пріоритетів Світового 

банку, що сприяють подоланню бідності та сприяння загальному 

процвітанню» [191]. Основними пріоритетами Світового Банку у сфері 

судочинства залишаються: забезпечення доступності, ефективності та 

справедливості судових установ, отже доступність адміністративного 

судочинства визнано першим з пріоритетних завдань проведення судових та 

державно-правових реформ.  

У європейських країнах дотримання вимог верховенства права також 

становило значний суспільний інтерес та потребувало розробки 

національного підходу до забезпечення адміністративно-правових гарантій 

доступності адміністративного судочинства. В цих країнах було проведено 

ревізію Конституцій, спеціальних актів законодавства у сфері судочинства та  

судоустрою, чим було звершено перегляд базових аксіологічних засад 

правової системи, сформовано нову систему адміністративного судочинства 

на засадах дотримання прав людини, верховенства права, демократичних 

засад здійснення державної влади, у т.ч. судової гілки влади.  

Означений досвід цікавий для України тим, що понад десятирічний 

період реформ в означених країнах призвів до формування оновленої 

системи судочинства та судоустрою, зокрема, на засадах дотримання вимог 

верховенства права, поваги прав людини, забезпечення ефективного судового 

оскарження порушених прав і свобод в сфері виконавчої влади. 

Закріплення критеріїв дотримання доступності судочинства як складової 

верховенства права не може бути результатом виключно суб’єктивних 

узагальнень, тому проаналізуємо сучасні стратегічні, програмні та 

нормативні акти європейських країн, що встановлюють критерії доступності 

адміністративного судочинства. 

Забезпечення доступності адміністративного судочинства виступає 

одним з пріоритетів Світового Банку при проведенні судових реформ, 

зокрема, щодо реформи правового забезпечення судочинства та 

удосконалення відповідних кодифікованих актів, перегляду процесів 
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удосконалення ефективності, зменшення корупції, удосконалення систем 

автоматичного розподілу справ, удосконалення фінансового менеджменту та 

добору суддів, подальшого інвестування в розвиток судової інфраструктури 

та інформаційно-технічного забезпечення з метою забезпечення доступу, 

ефективності та прозорості, удосконалення діяльності судових установ 

шляхом проведення твінінг проектів, обміну досвідом [191]. 

У європейських країнах вимога доступності судочинства була 

запроваджена на рівні конституційних актів як базова вимога принципу 

верховенства права. За результатами проведеного аналізу встановлено, що 

доступність адміністративного судочинства – складова вимог дотримання 

принципу верховенства права, належного урядування, низки міжнародних 

актів, що забезпечують впровадження елементів верховенства права, 

демократичного врядування, захисту прав людини в демократичних правових 

системах сучасності.  

У спеціальному інформаційному виданні «До інклюзивного зростання – 

Забезпечення доступу до судочинства: підтримка людино-спрямованих 

судових послуг» [188] отримали обґрунтування підстави та подальші кроки 

удосконалення доступності судочинства з точки зору цілей та завдань 

діяльності однієї з впливових регіональних організацій – Організації з 

безпеки та співробітництва в Європі. Так, в згаданому виданні увагу 

громадськості орієнтовано на необхідності досягнення довготрокових 

пріоритетів, що спрямовані на довгострокові результати для населення. 

«Країни усього світу вживають певні дії для забезпечення доступу до 

судочинства та модернізують функції та повноваження з надання правових та 

судових послуг з метою сприяння інклюзивному зростанню, подоланню 

нерівності та бідності та прискорення запровадження належного урядування» 

[188,p.1].  

З огляду на це, слід визнати, що запровадження  рівного доступу до 

судочинства має відбуватися не окремо, незалежно від контексту інших 

державно-правових реформ, а комплексно, з урахуванням і європейських, 
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глобальних цілей сталого розвитку, без яких впровадження навіть дуже 

ефективне, але певної однієї аксіологічної засади, не буде результативним, 

адже не зможе бути реалізоване без взаємодії з іншими важливими 

стандартами, що гарантують демократію, верховенство права, стабільність 

адміністративних установ, повагу прав і свобод людини і громадянина. 

Серед таких важливих стандартів слід згадати вимоги належного 

урядування, які поступово запроваджуються у національній правовій системі 

та системі законодавства зокрема, хоча в певному обмеженому політичними 

рішеннями варіанті, спрямованому на виконання формальних 

євроінтеграційних вимог, а не на встановлення ефективної взаємодії з 

приватними особами органів пубічної адміністрації усіх рівнів. 

Європейські принципи належного урядування  вперше були визначену 

Білій книзі Європейського урядування у 2001 р. [98], серед низ основними 

були закріплені: відкритість – вимога до адміністративних органів працювати 

відкрито, обмінюватися інформацією з державами-членами Європейського 

Союзу, вимога викладати інформацію доступною мовою для вирішення 

проблем забезпечення довіри до складних інституцій; участь – вимога якості, 

релевантності та ефективності політики Європейського Союзу, що 

визначається замученістю широкого кола осіб та організацій до формування 

політики, збільшення участі з великою ймовірністю збільшую довіру до 

результатів впровадження політик та інституцій,які їх імплементують; 

відповідальність – вимога до усіх інституцій нести відповідальність за те, що 

вони роблять для Європи, вимога зрозумілості і відповідальності всіх інших 

агентів, задіяних у розробці і провадженні політики Європейського Союзу; 

ефективність – вимога своєчасності політики, забезпечення досягнення 

завдань політики, оцінки майбутнього впливу, попереднього досвіду, має 

застосовуватися на пропорційній основі та на найбільш доречному рівні; 

відповідність (узгодженість) – вимога відповідності та узгодженості політик 

між собою, легкого розуміння і сприйняття змісту політик громадянами [98]. 
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Також урядування розкривається через стандарти: належне 

законодавство; доступ до інформації; належна адміністрація; належний 

персонал; належний фінансовий та бюджетний менеджмент; нагляд, тощо. 

Належне урядування оцінюється завдяки індексам урядування, що 

розраховуються для кожної країни світу, вони об’єднують показники: 

показник участі громадян ( сумарні показники індексів політичної свободи та 

політичної стабільності); показник спрямованості уряду (сумарні показники 

ефективності судочинства, держаної служби, зменшення рівня корупції); 

показник суспільного розвитку (сумарні показники розвитку суспільства, 

рівності розподілу доходів); показник управління економікою (сумарні 

показники торгівельної,  та монетарної та фіскальної політики). 

В останніх дослідженнях Світового Банку щодо України 

використовувалися такі показники урядування: участь (врахування голосу) та 

відповідність; політична стабільність та відсутність злочинності/тероризму; 

ефективність уряду; якість регуляторної політики; верховенство права; 

контроль за корупцією [193-200]. 

Відповідно до поданих Організацією з безпеки та співробітництва в 

Європі відомостей  «45 % потреб населення залишаються не задоволеними у 

країнах-членах при зверненні до судів, особливо це стосується соціально 

вразливих груп населення; дуже часто громадяни не можуть собі дозволити 

вирішити свій правовий спір в порядку офіційного судового процесу; а 

неможливість вирішення правового спору зменшує доступ до економічних 

можливостей, посилює бідність та знецінює людський потенціал, скорочує 

стале зростання» [191, p.1]. 

В той же час, Організацією з економічного співробітництва та розвитку 

були проведені спеціальні юридичні дослідження, спрямовані на 

удосконалення розуміння доступу до судочинства та людиноцентризму в 

наданні правових та судових послуг, що надаються в країнах-членах. 

«Зокрема, дослідження проведені в напрямках залежності доступу до 

судочинства та виміру інклюзивного зростання; порівняння досвіду 
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правоохоронних органів щодо розуміння потреб населення та судового 

механізму; огляди та імплементаційна підтримка при наданні людино-

орієнтованих правових та судових послуг; діалогу міжнародних та 

національних поліцейських органів  щодо якості, відповідальності та 

доступності судових послуг» [183-196]. 

Окремо слід відмітити складну координацію європейських програм та 

досліджень в означеній сфері. Серед основних напрямів спільної взаємодії на 

сьогодні визначають: посилення дотримання та моніторингу надання 

правових та судових послуг; забезпечення дієвої політики шляхом 

визначення проблем доступності, ефективності, здатності чинного 

законодавства та судових послуг відповідати потребам населення; підтримка 

модернізації доступу до судочинства; розвиток практик взаємодії судових 

інституцій та громадян з точки зору людиноцентризму. 

Дотримання критеріїв доступності адміністративного судочинства в 

європейських країнах забезпечується як шляхом нормативно-правового 

закріплення відповідних вимог на рівні законів та кодексів, що забезпечують 

реалізацію функцій правосуддя, так і шляхом сприяння формуванню 

правової культури, правової свідомості суддів, учасників розгляду справ в 

судах. Вжиття таких заходів в комплексі сприятиме виробленню нової 

судової практики щодо спрощеного та доступного судочинства, подолання 

адміністративних бар’єрів та практики відмов у прийнятті позовних заяв за 

зверненням приватних осіб без відповідних спеціальних знань щодо 

письмового оформлення позовної заяви та порядку подання доказів, шляхом 

впровадження сучасних підходів щодо інформаційного та консультаційного 

забезпечення доступності судочинства в цілому, зокрема, адміністративного 

судочинства.  

У той же час, слід відмітити, що недоступність адміністративного 

судочинства – протилежне негативне явище, такий стан об’єктивних 

можливостей приватних осіб при зверненні до адміністративних судів, який 

унеможливлює подання позову через адміністративні, фінансові, соціальні 
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бар’єри, технічні, інформаційні, консультаційні складнощі, що 

перешкоджають захисту порушених прав людини в порядку 

адміністративного судочинства.  

На жаль, як у європейських країнах, так і в Україні є приклади 

неналежного дотримання зазначеного критерію, переважною мірою вони 

стосуються надмірних фінансових тягарів, віддаленості розміщення 

канцелярії адміністративного суду, організаційно-технічних аспектів 

забезпечення доступності адміністративного судочинства.  

На наш погляд, для України важливе значення має врахування 

особливостей українських реалій захисту порушених прав вразливими 

категоріями громадян, як, на жаль, не можуть дозволити собі оплатити 

судовий збір та судові витрати через втрату роботи, мізерну пенсію, 

відсутність соціального забезпечення, відсутність одного з батьків та скрутне 

матеріальне становище, що унеможливлює доступність судового оскарження 

порушеного суб′єктивного права. 

У європейських країнах для подолання фінансових бар′єрів у наданні 

судових послуг враховується низка критеріїв, що визначають спроможність 

особи фінансово забезпечити, тобто самостійно оплатити, суму судових 

витрат та судового збору, що підлягає сплаті у разі подання 

адміністративного позову. В Україні немає окремого документа, яким би 

встановлювався орієнтовний перелік таких критеріїв ні в сфері судової влади, 

ні в сфері надання адміністративних послуг. З огляду на це, необхідно 

розробити проект Закону України «Про оплату та звільнення від оплати 

судового збору», в якому визначити критерії безоплатності, часткової 

оплатності розгляду спорів судами, а також передбачити можливості 

розстрочки та часткової, поетапної сплати належних платежів. 

Для подолання адміністративних бар′єрів як складової доступності 

адміністративного судочинства, важливу роль відіграє місце розташування, 

спосіб організації під′їзду до адміністративної будівлі, час роботи, прийому 

громадян, зручність облаштування, наявність необхідної інфраструктури, 
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інформації, консультативних стендів, зразків заповнених документів тощо. 

Звісно, в кожному суді допускаються свої особливості забезпечення 

подолання адміністративних бар′єрів, проте деякі з засобів можуть також 

стосуватися можливостей оскарження дій, рішень судді як до голови суду, 

так і до органів прокуратури, національного Омбудсмена.  

Організаційно-технічне забезпечення діяльності адміністративних судів 

також становить складову вимог доступності адміністративного судочинства, 

адже дозволяє забезпечити судову установу усіма необхідними ресурсами 

для відправлення судочинства: водопостачання, газопостачання, вивезення 

відходів, надання послуг канцелярії суду тощо. В Україні залишається не 

вирішеним питання спеціального режиму організаційно-технічного 

забезпечення судових установ з огляду на специфіку їх діяльності і особливе 

значення для забезпечення реалізації та захисту прав людини. 

Важливість дослідження проблем удосконалення доступу до 

адміністративного судочинства підтверджується і в рекомендаціях Світового 

Банку, в яких розкриваються сучасні тенденції розвитку системи 

адміністративного судочинства у добре розвинених країнах, 

обґрунтовуються важливі аспекти надання справедливого, ефективного 

правового механізму судочинства усім людям. Означені аспекти все ще 

потребують особливої уваги в Україні, оскільки внутрішня правова система, 

система адміністративних судів досі не впроваджує ці аспекти принципу 

верховенства права у вітчизняну доктрину та практику. 

На жаль, програми іноземних грантів часто пропонують українським 

суддям застарілі реформи, які вже були продані іншим країнам раніше, та 

іноді такі, ніби пропозиції не мають нічого спільного з вітчизняними 

адміністративними традиціями, тому необхідно підкреслити необхідність 

переглянути сучасні пріоритети реформи системи юстиції в Україні та 

порівняти їх із визначеними Світовим банком для розвитку провідних країн 

світу. Такий підхід дозволив би не лише констатувати значну різницю між 

обраними об'єктами для порівняльно-правового аналізу, але також показати, 
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наскільки важливим є компетентний національний перегляд пропонованих 

застарілих реформ, що призведе до неефективного розподілу ресурсів 

державного бюджету. 

 Розгляд сучасних підходів Світового Банку до впровадження ключових 

елементів верховенства права у вітчизняну правову доктрину та судові 

послуги провідних країн світу, а також в Україні, з метою надання 

незалежного наукового погляду на проблему доступності адміністративного 

судочинства дозволяє переглянути сучасні стратегії Світового банку щодо 

впровадження принципу верховенства права у сфері адміністративного 

судочинства;  оцінити сучасний стан реалізації вимог верховенства права в 

українських законодавчих актах; розробити пропозиції щодо реалізації вимог 

щодо доступності адміністративного судочинства в Україні. 

Методологічну основу цієї статті становлять комплексний та системний 

підхід у юридичних дослідженнях, функціональний метод та метод 

порівняльно-правового аналізу, що забезпечує підстави для досліджень та 

розвитку вітчизняного правового розуміння актуальних питань, пов'язаних із 

виконанням вимог щодо забезпечення доступності адміністративного 

судочинства в Україні. 

Реформи в сфері адміністративного судочинства України не можна 

розглядати з негативної точки зору в цілому, але все ж існують негативні 

тенденції щодо ігнорування втілення вимог верховенства права у 

вітчизняному законодавстві. 

Конституційна реформа, яка відбулася у 2010 році, призвела до 

перегляду конституційних положень, що стосуються статусу суддів та 

системи національного суду України, але все ж необхідні положення щодо 

ключових елементів верховенства права не були розмежовані ні на 

конституційному рівні, ні на рівні спеціальних законодавчих актів. На наш 

погляд, дуже важливо ініціювати такі зміни до Конституції України, які 

призвели б до конкретизації не лише ключових елементів верховенства 

права, наприклад, таких як забезпечення доступності адміністративного 
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судочинства, а й розвивати ефективні правові механізми захисту порушених 

прав людини через неналежний доступ до правосуддя та сучасний механізм 

судового контролю. 

Адміністративно-правова реформа, розпочата в 1998 році, призвела до 

запровадження в Україні адміністративного судочинства та окремої системи 

адміністративних судів. За дванадцять років вони втратили свою 

спеціалізацію і стали частиною загальної системи судів в Україні, що, на мій 

погляд, становить величезну помилку. Такий підхід не призводить до 

розвитку іманентних до адміністративної юстиції спеціалізованих категорій 

спорів, як в європейських країнах, більше того, ми спостерігаємо розвиток 

категорій спорів, що переглядаються адміністративними судами, але 

спеціалізуються на формально нових сферах, не спільних для 

адміністративних судів в Європі (питання реабілітації тощо). 

Реформа юстиції в Україні знаходиться під контролем грантової 

підтримки зовнішніх суб′єктів,  які платячи за конкретні результати та 

вимагаючи значних результатів, закріплюючи основні принципи та правовий 

механізм їх здійснення. Але, на жаль, ці вимоги часто є застарілими 

реформами, які вже були продані іншим слаборозвиненим країнам, тому 

важливо привернути увагу широкої наукової аудиторії до сучасних 

проблемних питань розвитку адміністративної юстиції порівняно зі 

стратегічними пропозиціями, сформованими для добре розвинених країн. 

світу. Результати такого порівняння дали б змогу підкреслити ключові 

відмінності та запропонувати сучасну точку зору на можливі шляхи розвитку 

національної адміністративної юстиції. 

Як було визначено у звіті Світового банку (2012 р.) [189], 

адміністративне правосуддя у країнах, що розвиваються, повинно містити 

важливі ключові елементи, такі як доступність адміністративного 

судочинства, ефективність судової системи, а також посилення 

впровадження верховенство права вимагає внутрішнього законодавства, 
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таким чином, гармонізуючи та модернізуючи національні законодавчі акти з 

положеннями міжнародних угод та стратегій. 

Сплата справедливої ціни за застарілі реформи призводить до введення 

ключових реформ в країні в оману, отже, на наш погляд, нам слід 

дотримуватися практики не виконувати вимоги іноземних організацій будь-

якою ціною, а знаходити комплексне рішення, створюючи реальні підстави 

для майбутнього розвитку вітчизняної системи адміністративного 

судочинства в Україні. 

Доступ до адміністративного судочинства є ключовим елементом 

верховенства права і, водночас, є ключовою вимогою ефективного розвитку 

інфраструктури для надання державних послуг широкому населенню будь-

якої країни. Досі українська практика не розглядає судові послуги як частину 

державних служб, отже, ми не сформували загального доктринального та 

законодавчого підґрунтя для надання загальних підстав доступу до 

державних, адміністративних послуг, судових служб як окремого виду 

державних послуг, але маючи багато спільного із загальним порядком та 

вимогами щодо доступності у публічній сфері. 

Сучасні стратегії Світового Банку, визначені у Звітах Світового Банку 

щодо ключових сфер імплементації верховенства права, визначають 

необхідність забезпечення доступності адміністративного судочинства в 

будь-якій країні світу, яка використовувала адміністративні суди як 

ефективний механізм вирішення спорів у публічній сфері. 

Українські стратегічні документи та плани досі не мають положень 

щодо комплексного виконання вимог щодо забезпечення доступності 

адміністративних судів відповідно до міжнародних стандартів правосуддя. 

Українські законодавчі акти спрямовані на імплементацію деяких 

положень, викладених у рекомендаціях та резолюціях Ради Європи, 

орієнтованих на перегляд адміністративних актів, захист приватних осіб від 

незаконних дій державного управління, але вони мають загально-правову 
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природу і не підтримують ідеї верховенства права, що вимагає впровадження 

у вітчизняну правову систему та систему адміністративних судів. 

На наш погляд, нам слід звернути особливу увагу на розробку 

Національного плану реформи адміністративного судочинства, який би 

конкретизував необхідні коротко- та довгострокові перспективи, етапи, 

проекти законодавчих актів та змін до Конституції та чинного законодавства 

з метою реалізації верховенства права, що вимагає, перш за все вимог щодо 

доступності адміністративного судочинства в Україні, оскільки ці положення 

є рідкісною увагою з боку зацікавлених сторін субсидій. 

За результатами розглянутих законодавчих актів в Україні, ще понад 

п'ятдесят відсотків спеціальних актів у публічній сфері не містять жодних 

положень щодо реалізації принципу верховенства права, сімдесят відсотків 

законодавчих актів, що містять назву цього принципу, не містять жодних 

елементів чи ефективних механізмів щодо реалізації верховенства права у цій 

сфері. Це наводить наші думки на висновок, що верховенство права вимагає 

імплементації в Україні зі значними бар'єрами адміністративного, 

законодавчого характеру, не забезпечуючи необхідних підстав для 

імплементації елементів верховенства права у вітчизняну доктрину та 

практику. 

Ми пропонуємо перерахувати основні законодавчі акти, необхідні для 

комплексної реалізації вимог верховенства права, у Національному плані та 

Національній стратегії реформування адміністративного судочинства, що 

сприятиме нормативному закріпленню ключових елементів верховенства 

права в законодавстві України, оскільки вітчизняний підхід все ще 

ґрунтується на позитивістському підході до праворозуміння. 

Разом із цим, ми вважаємо за необхідне переглянути деякі положення 

Кодексу про адміністративне судочинство України, що стосуються 

визначення верховенства права, на наш погляд, таке вузьке визначення може 

служити частиною посібників, але в процесуальному порядку кодекс повинен 
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мати конкретизовані елементи, форми захисту, механізм реалізації та 

дотримання в рамках адміністративного судочинства. 

На завершення вищезазначеного слід зробити наступні висновки: 

Сучасні стратегії реформ Світового Банку, розроблені для економічно 

провідних країн світу, містять необхідний елемент імплементації 

верховенства права - забезпечення доступності адміністративного 

судочинства. Таким чином, Україні слід сприяти доктринальним науковим 

дослідженням у цій галузі, щоб забезпечити кращі результати в 

довгостроковій перспективі. 

Ефективне українське законодавство містить рідкісні визначення 

верховенства права та потребує впровадження критеріїв, що підтверджують 

дотримання порушення вимог верховенства права. На наш погляд, попередня 

роль для реалізації комплексного виконання вимог верховенства права в 

чинному законодавстві про судоустрій і статус суддів, повинна приділятися 

розробці Національного плану та Національної стратегії реформи 

адміністративного судочинства, розроблених пропозицій у звіті Світового 

банку за 2012 рік [188, 189]. 

Доступність адміністративного судочинства в Україні повинна 

розвиватися на доктринальному рівні як комплекс вимог, що стосуються 

верховенства права як основоположного принципу. 

Національні особливості забезпечення доступності адміністративних 

судів мають бути визначені в чинних законодавчих актах, бути порівняними 

із загальними вимогами щодо надання державних послуг, а також надаватися 

для належної реалізації завдяки впровадженню ефективного правового 

механізму реалізації верховенства права в Україні . 

Узагальнюючи викладене, слід зазначити наступні висновки: 

Досвід європейських країн засвідчує хоч і консервативний, але 

поступовий, уніфікований підхід до закріплення критеріїв дотримання 

верховенства права в адміністративному судочинстві, серед яких особлива 
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роль належить доступності адміністративного судочинства, що уможливлює 

судовий розгляд та захист порушених суб’єктивних прав громадян. 

Український досвід проведення конституційно-, адміністративно-

правової та судової реформи засвідчує часткове впровадження вимог 

принципу верховенства права, зокрема в частині доступності 

адміністративного судочинства, що потребує удосконалення шляхом 

вироблення ефективного адміністративно-правового механізму та гарантій 

доступності адміністративного судочинства з урахуванням світового та 

європейського досвіду. 

 

 

Висновки до Розділу 1 

1. Обгрунтовано необхідність комплексного програмного та 

стратегічного адміністративно-правового забезпечення доступності 

адміністративного судочинства в Україні, зокрема, шляхом: розробки та 

впровадження вимог щодо забезпечення доступності адміністративного 

судочинства як складової Національної стратегії реформування судочинства, 

а також Плану реформування судочинства, що забезпечить довго- та 

короткострокове планування, стратегічне цілепокладання, програмне та 

проектне адміністративно-правове забезпечення виконання істотних 

складових дотримання верховенства права в судовій гілці влади. 

2. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення адміністративно-

правового забезпечення доступності адміністративного судочинства в 

Україні шляхом: створення уповноваженого органу – Комісії з забезпечення 

доступності судочинства при Президенті України, до компетенції якої слід 

віднести розробку стратегій, програм, планів, положень та інших документів, 

спрямованих на комплексне впровадження вимог щодо доступності 

адміністративного судочинства як складової верховенства права. До складу 

Комісії з забезпечення доступності судочинства можуть входити: Президент 
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України, Прем′єр-Міністр України, члени Кабінету Міністрів України, 

державі секретарі міністерств, Голова Верховного Суду, Голова 

Конституційного суду України, науковці тощо.  

3.  У результаті теоретичного осмислення та порівняльно-правового 

аналізу актуальних проблем забезпечення доступності адміністративного 

судочинства як складової вимог верховенства права в демократичному 

суспільстві, охарактеризовано ключові вимоги, характеристики, стандарти 

доступності адміністративного судочинства, їх місце в Піраміді вимог 

верховенства права, що описана в дослідженнях зарубіжних вчених та 

потребує введення в національний доктринальний дискурс. 

4. Визначено за необхідне забезпечити розробку та впровадження вимог 

щодо забезпечення доступності адміністративного судочинства як складової 

Національної стратегії реформування судочинства, а також Плану 

реформування судочинства, що забезпечить довго- та короткострокове 

планування, стратегічне цілепокладання, програмне та проектне 

адміністративно-правове забезпечення виконання істотних складових 

дотримання верховенства права в судовій гілці влади. 

5. Проаналізовано місце, значення, шляхи запровадження вимог щодо 

забезпечення доступності адміністративного судочинства як складової 

принципу верховенства права, що набули опосередкування в стратегічних, 

програмних документах Світового Банку, нормативних актах національного 

законодавства європейських країн. Обгрунтовано доцільність розробки 

стратегічних та програмних документів, спрямованих на комплексне 

впровадження в Україні вимог принципу верховенства права, 

пропорційності, адекватності, ефективності, відкритості діяльності судових 

установ, що становлять пріоритет стратегічних документів Світового Банку 

для розвинених країн світу. 

6. Підкреслено необхідність сприяння розробці актів законодавства про 

критерії забезпечення доступності надання публічних послуг, зокрема, 

адміністративних послуг, послуг канцелярій адміністративних судів на рівні 
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спеціального закону. Автором зроблено висновок про те, що забезпечення 

доступності адміністративного судочинства – це комплекс вимог 

адміністративного, фінансового, організаційного, технічного, 

інформаційного забезпечення діяльності адміністративних судів, що 

сприяють підвищенню об’єктивних можливостей звернутися до суду за 

захистом порушених прав, всупереч корупційним практикам, не правовим 

формам взаємодії в суспільстві.  
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РОЗДІЛ 2 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОСТУПНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА  

В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Нормативно-правове регулювання звернення до 

адміністративних судів індивідуальних та колективних суб′єктів 

Адміністративно-правовий механізм забезпечення доступності 

адміністративного судочинства в Україні являє собою комплекс 

взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів, компонентів та системних 

зв’язків між ними, що забезпечують належну реалізацію передбачених 

адміністративним процесуальним законодавством України вимог щодо 

реалізації та захисту прав, свобод, законних інстересів суб’єктів на звернення 

до адміністративних судів, розгляд адміністративних справ 

адміністративними судами та оскарження кінцевих судових рішень як в 

національній, так і в європейській конвенційній системі захисту прав 

людини. Означений адміністративно-правовий механізм запроваджений в 

контексті проведення адміністративно-правової та судової реформи в 

України, проте до цього часу не отримав комплексного закріплення вимог 

доступності адміністративного судочинства для широкого кола 

індивідуальних та колективних суб’єктів: фізичних осіб, юридичних осіб, 

громадських організацій, політичних партій, міжнародних установ. 

У наукових працях провідних вітчизняних вчених, які досліджували 

проблеми розвитку адміністративної юстиції, реформування 

адміністративних судів, забезпечення ефективного надання судових послуг 

окремими вченими вже зверталася увага на необхідність не тільки 

встановлення формальних вимог доступу до адміністративного судочинства 

широких верств населення, але й забезпечення практичних можливостей, 

усунення фінансових перепон на шляху захисту порушених суб’єктивних 
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прав фізичних та юридичних осіб. Серед таких вчених слід відмітити наукові 

праці В.Б. Авер′янова, С.П. Головатого, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, 

О.В. Кузьменко, О.М. Пасенюка, Ю.С. Педька, М.І. Смоковича, у працях 

яких було запроваджено доктринальне осмислення низки нових для 

вітчизняного адміністративного процесуального права понять, категорій, 

аксіологічних цінностей, зокрема: принципів адміністративного судочинства, 

призначення адміністративного судочинства, виключної компетенції 

адміністративних судів, розмежування підсудності публічно-правових спорів 

за участі громадян, суб’єктів владних повноважень. На сьогодні ці засади 

становлять основу доктринальних уявлень, що формують сучасну парадигму 

адміністративного процесу. 

У той же час, хотілося б відмітити, що питання доступності 

адміністративного судочинства в Україні як самостійне наукове завдання на 

рівні монографічних чи дисертаційних досліджень досі не піднімалося, хоча 

грантова підтримка відповідних ініціатив і проводилася Організацією з 

безпеки і співробітництва в Європі, Німецьким фондом міжнародного 

співробітництва, Радою Європи, Європейським Союзом, а також було 

предметом обговорення на низці міжнародних та всеукраїнських 

конференцій в рамках реформування адміністративного судочинства, форм 

звернень до адміністративних судів, визначення ставок судового збору, 

судових витрат. 

Проте, досі не дослідженими залишаються складні аспекти 

нормативного закріплення та практичного забезпечення дотримання 

сучасних стандартів доступності адміністративного судочинства, які 

виступають елементом дотримання принципу верховенства права в 

дослідженнях, звітах, рекомендаціях провідних європейських та 

міжнародних організацій, що мають загалом рекомендаційний характер, 

проте для України становлять особливий інтерес з огляду на низький рівень 

звернень до адміністративних судів з огляду на бідність населення, правову 
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неграмотність та не обізнаність з питань практичної взаємодії з судами, 

складнощі технічного, інформаційного характеру.  

Впроваджені кроки конституційної реформи та судової реформи 

призвели до оновлення важливих засад адміністративного судочинства та 

забезпечили нормативну фіксацію важливих принципів, засад, презумпцій в 

адміністративному судочинстві, що сприяють формуванню доступу до судів, 

визначають вимоги до позовів, документів, доказів в судових справах. 

Конституція України [61] як Основний Закон держави визначила 

презумпцію відповідальності держави перед особою, право безпосереднього 

звернення до суду, широкий перелік прав людини, функції низки органів 

виконавчої влади, оновлених інституцій судової влади, що в цілому сприяє 

демократизації засад судочинства в Україні. 

На жаль, на конституційному рівні отримали закріплення лише окремі 

складові вимог щодо забезпечення доступності адміністративного 

судочинства, що випливають зі змісту вимог принципу верховенства права та 

гарантовані в міжнародних актах законодавства.  

У статті 125 Конституції України, зокрема, визначено, що «Відповідно 

до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди. З метою захисту прав, 

свобод особи у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні 

суди» [61]. Означені положення закріплюють конституційну основу 

діяльності адміністративних судів, та гарантують конституційний статус 

адміністративних судів, їх вищого спеціалізованого суду – Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду, що має важливе значення, 

адже попередня редакція Конституції не містила відповідних положень, а 

діяльність адміністративних судів була орієнтиром, складовою 

адміністративно-правової реформи.  

Після внесення відповідних змін у 2010 р. до Конституції України [61] в 

Україні   запроваджено значно вищий стандарт гарантування дотримання та 

захисту прав людини на основі здійснення правосуддя адміністративними 

судами, створеними відповідно до закону і на основі повноважень, 
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визначених в законі, що відповідає вимогам права на справедливий суд, 

гарантованого Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. [59]. 

На жаль, до цього часу в Конституції України [61] не отримали прямого 

закріплення важливі адміністративно-правові та міжнародні гарантії 

доступності адміністративного судочинства, що, на погляд дисертанта, мало 

б значний соціальний ефект в Україні, зважаючи на низький рівень правової 

культури та практичних навичок використання актів процесуального 

законодавства серед загального населення. Виходячи з державницьких 

інтересів, певні ознаки доступності адміністративного судочинства можна 

вивести з конституційно закріплених властивостей окремих судових 

інституцій, статусу суддів, засад судочинства. Проте безпосередньо 

презумпції та гарантії доступності адміністративного судочинства в Україні 

на рівні Конституції України [61] досі не закріплені, що не сприяє 

спрощенню доступу до адміністративних судів індивідуальних та 

колективних суб’єктів звернення. 

Положення Кодексу адміністративного судочинства України [50], 

прийнятого Верховною Радою України у 2005 році, передбачають значно 

ширше коло аспектів доступності адміністративного судочинства України, 

що деталізуються в основному адміністративно-процесуальному актів 

законодавства в різних статтях і розділах, що, на жаль, не сприяє їх 

системному розумінню та використанню.  

Зокрема, позитивними прикладами закріплення окремих аспектів 

доступності адміністративного судочинства в Україні слід назвати, на 

приклад, забезпечення дотримання рівності учасників адміністративної 

справи, забезпечення рівних процесуальних засобів захисту, дотримання 

процесуальних вимог та правил при зверненні до адміністративного суду.  

Слід згадати і про недоліки адміністративного процесуального 

законодавства, що досі недостатньою мірою конкретизують як родові вимоги 

принципу верховенства права – юридичної визначеності, поваги законних 
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очікувань громадян, якості закону, доступу до судочинства, виконання 

судових рішень, що обґрунтовані в європейській доктрині праворозуміння та 

судовій практиці Європейського суду з прав людини.  

Також не вирішеними залишаються важливі групи проблем, пов’язані з 

практичними аспектами звернення до адміністративного суду 

неповнолітніми, малолітніми особами, питання надання їм правової 

допомоги у випадку неможливості участі законного представника або 

ухилення ним від виконання покладених законом обов’язків щодо захисту 

порушених прав. 

За результатами аналізу практики звернень до адміністративних судів 

впродовж останніх 5 років встановлено, що наявна значна кількість відмов у 

прийнятті адміністративних позовів, що суперечить європейській практиці. 

Виходячи з європейської концепції справедливого суду, судовий розгляд 

справи має відбутися за правилами найбільш наближеного виду судочинства 

до нового виду спору в публічно-правовій сфері, а кількість відмов має бути 

мінімізована для підвищення довіри до судової гілки влади та авторитету 

держави в цілому, подолання корупційних негативних тенденцій в 

суспільстві. 

Зокрема, у французькому процесуальному законодавстві діє правило 

звернення до Трибуналу конфліктів у випадку неналежності спору до 

юрисдикції жодного з судів, в такому випадку розгляд спору має відбутися за 

правилами того суду, на який вкаже такий Трибунал конфліктів, тобто 

існуючий публічно-правовий спір не може залишитися як негативний 

показник діяльності судових установ. В Україні така практика ще не 

запроваджена, тому може становити орієнтир для удосконалення вирішення 

колізій при вирішенні питання про підсудність спору адміністративним 

судам. 

Кодекс адміністративного судочинства України містить нові положення, 

що визначають вимоги щодо оформлення письмових заяв, клопотань, 

заперечень. Так, стаття 167 Кодексу адміністративного судочинства України 
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визначає загальні вимоги, а саме: «Будь-яка письмова заява, клопотання, 

заперечення повинні містити: 1) повне найменування (для юридичний осіб) 

або ім′я (прізвище, ім′я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає 

заяву чи клопотання або заперечення проти них …» [50]. На практиці 

виникає багато проблем, пов’язаних зі встановленням як належного 

позивача, так і належного відповідача, оскільки державні реєстри в Україні 

хоча і відкриті для використання в мережі Інтернет, проте не дозволяють 

встановити з-поміж багатьох одноіменних суб’єктів належну сторону, тобто 

потрібно додаткове фахове консультування суб’єкта звернення до 

адміністративного суду, яке б унеможливило неподання звернення в дату 

звернення до адміністративного суду.  

На думку дисертанта, адміністративне процесуальне законодавство 

України, зокрема, положення Кодексу адміністративного судочинства 

України в частині вимог, передбачених статтею 167 Кодексу 

адміністративного судочинства України [50], потребують внесення 

уточнення щодо можливості прийняття відповідного звернення 

адміністративним судом у складний випадках без належної конкретизації 

суб’єкта, а відповідний обов’язок покласти на Судового омбудсмена у 

випадках, передбачених процесуальним законом. Це сприяло б підвищенню 

ефективності та скороченню строків підготовки адміністративних позовів, 

заяв, інших письмових документів, що вимагають підтвердження належної 

сторони, навіть у випадку її ліквідації шкода порушеним правам суб’єктам 

звернення мала б відшкодовуватися за рахунок держави. 

Також стаття 167 Кодексу адміністративного судочинства України 

передбачає вимогу «вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві, клопотанні 

або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному 

державному реєстрі підприємств, установ, організацій України» [50], проте 

незнання або невміння користуватися означеним державним реєстром не має 

стати непереборною перепоною під час спроби захисту порушених прав. На 

погляд дисертанта, ця інформація відноситься до технічної, яка може бути 
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встановлена після подання заяви, і від наявності такої інформації не може 

залежати доступність адміністративного судочинства. Коротко пояснимо, що 

для значно кількості пенсіонерів, людей старшого віку подання відповідної 

інформації є вкрай складним, потребує сторонньої допомоги, та часто й 

додаткових витрат, тому слід передбачити безпосереднє консультування в 

приміщенні суду для надання відповідної допомоги суб’єктам звернення, які 

не можуть самостійно встановити або зафіксувати відповідну інформацію.  

Окремо слід звернути увагу на останню частину коментованої статті 

Кодексу адміністративного судочинства України, в якій передбачені дуже 

жорсткі, фактично кінцеві рішення у разі невиконання вимог, передбачених 

означеною статтею: «Якщо заяву (клопотання, заперечення) подано без 

додержання вимог частини першої цієї статті і ці недоліки не дають 

можливості її розглянути, або якщо вона є очевидно безпідставною та 

необґрунтованою, суд повертає таку заяву (клопотання, заперечення) 

заявнику без розгляду» [50]. Надмірна формалізація вимог до подання 

означених документів створює процесуальні бар′єри доступу до 

адміністративного судочинства, тому багатьма суб’єктами звернення 

справедливо вважаються надмірними вимогами, необґрунтованим тягарем, 

який не дає можливості у складних ситуаціях вчасно подати до суду 

відповідні заяви. На думку дисертанта, у складних ситуаціях необхідно 

передбачити додатковий термін для внесення уточнень до відповідних 

процесуальних документів самостійно або за участю судового консультанта, 

Судового Омбудсмена, керівника апарату суду. Саме такий підхід 

відповідатиме людиноцентристській концепції адміністративно-правового 

розуміння та створить умови подоланню надмірного державоцентризму, в 

тому числі в адміністративному процесуальному законодавстві. 

Аналогічні надмірно формалізовані положення нормативно закріпленні 

в загальних вимогах до позовної заяви, передбачені у статті 160 Кодексу 

адміністративного судочинства України [50]. На жаль, в приміщеннях 

адміністративних судів не розміщені інформаційні стенди з правильними 
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назвами усіх адміністративних судів, до яких мали б адресувати свої позовні 

заяви позивачі. Складність цього технічного аспекту також пов’язана з 

перманентними реформами судоустрою та частим внесенням змін до назв 

адміністративних судів, їх місцезнаходження. Тому відповідна вимога мала б 

мати, на думку дисертанта, обов’язковий характер виключно за наявності 

відповідної інформації для широкого загалу в приміщенні адміністративного 

суду. Розміщення такої інформації виключно в електронному вигляді на сайті 

адміністративного суду не дає відповідної гарантії доступності цієї 

інформації різним верствам населення, що звертаються до адміністративного 

суду та можуть не мати відповідної комп′ютерної техніки, програмного 

забезпечення, доступу до інтернету, що не має становити бар′єр в доступі до 

судочинства. 

 У статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України 

передбачено, що «до позовної заяви додається документ про сплату судового 

збору у встановленому порядку і розмірі або документи, які підтверджують 

підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону»[50]. У 

практичній діяльності канцелярії адміністративних судів означені вимоги 

передбачають подання оригіналу та копії квитанції про сплату судового 

збору. Оригінал квитанції про сплату судового збору, на жаль, досі не можна 

роздрукувати в приміщенні адміністративного суду, відсутні термінали або 

банкомати для оплати судового збору безпосередньо в приміщенні 

адміністративних судів. Не передбачена можливість подання відповідної 

квитанції в електронному вигляді, у вигляді фотографії, скрін-шоту 

банківського переказу з мобільного телефону, що могло б значно спростити 

усталену практику і прискорити подання документів. Процесуальні вимоги 

не дозволяють здійснювати часткову сплату судового збору у випадку 

складної фінансової ситуації суб’єкта звернення, не дозволяють на підставі 

заяви звільнити суб’єкта звернення від сплати судового збору на певний 

період до вирішення складної життєвої ситуації. На практиці в приміщенні 

адміністративного суду ставки судового збору розміщені не завжди в 
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актуальному стані, а інформація про осіб, які звільняються від сплати 

судового збору може бути застарілою, тому суб’єкт звернення часто має ще 

додатково перевіряти актуальність інформації, а відповідальність за її 

відповідність канцелярія суду не несе. 

Звернення до адміністративних судів в залежності від характеристики 

суб’єкта звернення мають специфіку реалізації індивідуальних та 

колективних прав, свобод, інтересів, особливості оформлення судових 

процесуальних документів, а також проміжних та кінцевих судових рішень. 

Для з′ясування особливостей доступності адміністративного судочинства 

індивідуальним та колективним суб’єктам, слід виходити з вимог 

адміністративного процесуального законодавства щодо порядку подання 

адміністративних звернень та взаємодії з судовою установою в цілому. 

Слід відмітити, що в українському процесуальному законодавстві ще не 

достатньо закріплені вимоги щодо захисту прав колективних суб’єктів 

звернень до адміністративних судів, хоча і передбачена можливість 

множинності як на стороні позивача, так і відповідача, третіх осіб. У той же 

час слід відмітити, що Україна завдяки членству в Раді Європи може 

використовувати розроблені цією регіональною організацією резолюції та 

рекомендації у якості рекомендаційних до виконання європейських 

стандартів, що дозволяють захистити права великої кількості осіб від 

неправомірних актів публічної адміністрації, недопущення зловживання 

інформацією персонального характеру, що міститься в державних 

податкових реєстрах, заборони масових адресних розсилок тощо. 

На сьогодні в зарубіжній літературі з розробки індикаторів доступу до 

судочинства дискутуються наступні основні показники:  

1) визначеність прав та повноважень;  

2) правова допомога та представництво;  

3) правова обізнаність та формальна грамотність;  

4) наявність особистої практики звернення до органів юстиції;  

5) доведення правоти в установах адміністративної юстиції;  
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6) доступність установ адміністративної юстиції;  

7) формально визначені провадження;  

8) наявність апеляційного перегляду; 

9) незалежність судової гілки влади;  

10)  прозорість та відповідальність;  

11) корупція;  

12) виконання судових рішень;  

13) спроможність судової системи;  

14) наявність спеціалізованих судів та проваджень;  

15) альтернативне вирішення спорів [141].  

Означені характеристики дозволяють встановити більшість проблем, що 

виникають при зверненні індивідуальних та колективних суб’єктів до 

адміністративних судів. Тому важливо використовувати напрацювання Ради 

Європи для удосконалення вітчизняної правотворчої та правозастосовної 

практики, спрямованої на розвиток судової системи, удосконалення 

положень адміністративно-процесуального законоавдства, спрощення 

порядку звернення індивідуальних та колективних суб’єктів до 

адміністративних судів з урахуванням європейського досвіду. 

 Загальний доступ, або доступність адмінсітратвиних судів слід розуміти 

не тільки як стан покращення індивідуального доступу до адміністративного 

суду, доступність адміністративного судочинства, а необхідно розглядати 

більшо широко, враховуючи усі гарантовані особі можливості шукати та 

отримувати засоби захисту порушених прав від формалізованих та 

неформалізованих інституцій юстиції відповідно до чинних стандартів 

захисту прав людини.  

Про відсутність доступу до адміністративного судочинства свідчать 

ситуації, в яких громадяни, особливо вразливі категорії громадян,бояться 

звертатися до встановленої державої системи судового захисту порушених 

прав, розглядають її як відокремлену, несприятливу систему, не бачать 

реальних шляхів доступу до правосуддя, або фінансування такої доступності 
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є неналежним, або особи не можуть забезпечити своє належне 

представництво через брак коштів, або якщо сама система судочинства є 

слабкою, недієвою, такою, що захищає інтереси окремих високозабезпечених 

груп населення. 

На жаль, в Україні більшість населення вважає діючий порядок 

звернення до адміністративних судів занадто обтяженим формалізованими 

вимогами, фінансовими та організаційними перепонами, наявністю значної 

кількості відмов з незначних технічних питань, що могли б бути усунені і 

самим судом без залучення позивача, що зменшує довіру до судової гілки 

влади. 

Доступ до адміністративного судочинства має передбачати дотримання 

комплексу вимог, закріплених в формалізованих адміністративних 

процесуальних провадженнях, а також правову обізнаність (знання), правове 

представництво та правову допомогу, правовий захист, забезпечення 

виконання рішень судових інституцій, а також врахування думки 

громадянського суспільства.  

Позитивними аспектами розвитку доступу до адміністративних судів є 

те, що в Україні вже відбулося схвалення самостійного процесуального 

кодексу, присвяченого питанням судового захисту порушених прав, свобод, 

інтересів в публічно-правовій сфері засобами адміністративної юстиції, проте 

він все ще потребує перегляду в напрямку спрощення формалізованих вимог 

щодо подання звернень індивідуальними та колективними суб’єктами. 

Правова обізнаність (знання) співвітчизників залишаються, на жаль, не 

достатньо конкретизованими для здійснення самостійного захисту 

порушених прав, представництва інтересів в суді, тому переважно залежать 

від наявних можливостей отримати правову допомогу або професійне 

представництво для вирішення адміністративної справи в адміністративному 

суді. 

Правовий захист, правове представництво, правова допомога 

залишаються не доступними для вісімдесяти відсотків населення України, які 
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перебувають за межею бідності за формальними ознаками отримуваного 

доходу, а саме: лише двадцять відсотків населення гіпотетично можуть 

оплатити представництво інтересів в суді в розмірі середньої ставки – 3 000 

грн. за консультацію та оформлення адміністративного позову та 600 грн. за 

одну годину представництва в судових засіданнях, адже це становить 

половину мінімальної заробітної плати, а разом зі сплатою судового збору та 

непрямих видатків на транспорт, комунікацію, проживання в місці 

проведення судового засідання – може становити і мінімальну зарплату, тому 

такий фінансовий бар′єр є занадто обтяжливим для українців.  

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини такий 

високий фінансовий тягар унеможливлює доступність адміністративного 

судочинства, хоча показники поданих справ до розгляду  адміністративними 

судами свідчать про значну кількість заявлених порушених спорів у 

публічно-правовій сфері. 

Для вирішення цієї проблеми слід запропонувати розробку спеціального 

Закону України «Про оплату та звільнення від оплати судового збору», 

оскільки ставки судового збору є сьогодні досить високими та, на жаль, у 

більшості випадків унеможливлюють захист порушених прав громадян, 

особливо неповнолітніх, дітей, напівсиріт. 

Також дисертантом запропоновано створення офісу Судового 

Омбудсмена, який був би уповноваженим розглядати невідкладні питання 

забезпечення судового захисту порушених прав громадян, забезпечувати 

складну координацію з правоохоронними органами, органами 

адміністративної юстиції, а також брати участь у розробці та удосконаленні 

нормативно-правових актів з забезпечення доступності правосуддя. 

Окремо слід відмітити необхідність розширення повноважень голів 

адміністративних судів щодо забезпечення процесуального представництва 

неповнолітніх, малолітніх осіб в адміністративному процесі, адже часто через 

інертність батьків, небажання здійснювати судовий захист порушених прав їх 

малолітніх або неповнолітніх осіб, унеможливлюється реалізація права на 
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освіту, економічних прав неповновалітніх і малолітніх осіб. Для 

унеможливлення таких ситуацій слід, на наш погляд, надати повноваження з 

представництва уповноваженому головою адміністративного суду суб’єкту, 

можливо і працівнику адміністративного суду, які б змогли ефективно і 

невідкладно сприяти розгляду по-суті заявленого публічно-правового спору. 

Звернення до адміністративного суду колективних суб’єктів є відносно 

новим в судовій практиці адміністративних судів, що обумовлено як 

розвитком українського адміністративного законодавства, що регулює 

порядок створення громадських об′єднань, політичних партій, а також значно 

розширилося коло гаражних, будівельних кооперативів, асоціацій та 

альянсів, які все частіше звертаються до адміністративних судів за захистом 

порушених прав, у т.ч. в порядку адміністративного судочинства. 

При зверненні до адміністративних судів колективними суб’єктами 

постають дуже важливі проблеми представництва юридичної особи, 

державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі підприємств, установ, 

організацій, а також підтвердження повноважень представника, директора 

юридичної особи, меж реалізовуваних ними прав відповідно до статуту 

такого колективного суб’єкта.  

До цього часу в Україні звернення колективних суб’єктів не отримали 

самостійного закріплення ні на рівні адміністративно-процедурного, ані на 

рівні адміністративно-процесуального законодавства у вигляді окремого 

розділу, присвяченого специфіці подання звернень колективним суб’єктом.  

На практиці багато питань виникає у зв’язку з надмірно 

формалізованими вимогами щодо підтвердження повноважень керівника, 

органів управління юридичної особи, що вже не відповідає вимогам часу та 

потребує спрощення, адже усі державні реєстраційні документи присутні в 

державних реєстрах, можуть бути скачані для ознайомлення на відкритих 

порталах для ознайомлення зі статутними документами контрагентів, тому 

вимагати їх надання, окрім випадків неможливості встановлення окремих 

положень, юридичних фактів, слід визнати надмірним та не доцільним. Отже, 



93 

на думку дисертанта, слід внести відповідні положення до Кодексу 

адміністративного судочинства України та спростити означений порядок 

звернення колективних суб’єктів до суду. 

Звернення колективних суб’єктів до інших юридичних осіб, у тому 

числі, судових інституцій з метою отримання публічної інформації 

врегульовано спеціальним Законом України «Про доступ до публічної 

інформації», в якому визначено вичерпний перелік підстав, за наявності яких 

уповноважені органи можуть надати письмову відповідь на письмовий запит, 

а також вичерпний перелік підстав, за яких надається відмова у наданні 

відповідної публічної інформації. 

З практичної точки зору подача письмових запитів від імені юридичної 

особи повинна супроводжуватися наданням актуальної інформації про її 

представника на підставі статуту, свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи, а відсутність такої інформації не дозволяє вважати таке 

звернення відповідним вимогам закону та відповідь на нього, на жаль, не 

буде надана такому колективному суб’єкту. 

Окремою проблемою є наявність в Єдиному державному реєстрі 

підприємств, установ, організацій колективних суб’єктів зі схожими або 

майже повністю ідентичними назвами, які розрізняються одним-двома 

символами, тому можуть мати місце помилки щодо визначення належного 

відповідача при оформленні адміністративних процесуальних документів. 

Так, при первісному поданні адміністративного позову до суду фізична 

особа, що оскаржує дії суб’єкта владних повноважень, або колективного 

суб’єкта – юридичної особи приватного права щодо реалізації щодо неї 

управлінських повноважень, повинні самостійно визначити актуальну адресу 

місцезнаходження, місця державної реєстрації, перереєстрації відповідача, 

що не завжди є простим і доступним, особливо для пересічних громадян. В 

означеному аспекті, на наш погляд, дуже потрібне запровадження 

консультування в приміщенні адміністративних судів щодо уточнення, 

внесення корективів до адміністративних позовів, інших адміністративних 
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процесуальних документів за допомогою консультанта, який би допоміг 

позивачу перевірити відповідні відомості. Адже помилково внесені відомості 

до адміністративних позовів не виправляються автоматично в суді, а тягар 

встановлення реєстраційних ознак юридичних осіб та інших колективних 

суб′єктів покладається на позивача, створюючи додатковий процесуальний 

бар′єр у захисті порушених прав засобами адміністративного судочинства. 

На окрему увагу заслуговує притягнення до відповідальності юридичної 

особи в порядку адміністративного судочинства, що значно розвинулося під 

впливом ідей німецького права.  

 

 

2.2. Зміст та правові форми забезпечення доступності 

адміністративного судочинства у практиці діяльності судових установ 

 «Повнота судової влади – невід′ємна якість правосуддя. Вона 

виявляється в тому, що в правовій державі правосуддя має бути доступним. 

Інакше кажучи, всі громадяни повинні мати рівні можливості для 

використання судового захисту своїх прав та охоронюваних законом 

інтересів. Крім того, повнота судової влади передбачає, що всі без винятку 

громадяни визнаються рівними перед законом і судом, поставленими в 

однакові умови» [9, С. 11].  

Наведена аксіома щодо повноти здійснення судової влади є 

підтвердженою соціально-історичною практикою, є зафіксованою в 

конституційних актах європейських країн та в Україні. Означені положення 

також випливають з тлумачення вимог принципу верховенства права, 

відображені в численних міжнародних документах, розглянутих у підрозділі 

1.3. дисертаційного дослідження. 

Також слід звернути увагу на її універсальний характер, що засвідчує 

нормативне визначення і на рівні статті 8 Загальної декларації прав людини: 

«кожна людина має право на ефективне відновлення в правах компетентними 
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національними судами у випадку порушення її основних прав, які надані їй 

конституцією чи законом» [37]. 

З огляду на це, «організація адміністративних судів в Україні має 

відповідати двом критеріям: з одного боку, ці суди мають бути доступними 

для всього населення, а з другого – їх організація повинна мінімізувати 

можливості незаконного впливу з боку органів державної влади на суддів.» 

[9, C. 14]. 

Зміст адміністративного судочинства проявляється і в реалізовуваних 

функціях: правозахисній, правоохоронній, контрольній, правопоновлюючій, 

превентивній, виховній тощо. Правозахисна функція традиційно визнається 

основною, а інші – допоміжними, її «зміст розкривається у вжитті органом 

адміністративної юстиції заходів, які захищають порушені адміністративним 

органом права, свободи чи інтереси особи» [9, C. 31]. 

Зміст доступності адміністративного судочинства екстраполюється на 

реалізацію усіх означених функцій та не може бути обмежений однією, 

навіть головною функцією, тобто в демократичному суспільстві доступність 

адміністративного судочинства має гарантуватися на державному рівні усім 

верствам населення, незалежно від статі, походження, раси, національності, 

релігії, з огляду на особливе значення в публічно-правовій сфері кінцевих 

судових рішень та важливості забезпечення їх виконання. 

Зміст доступності адміністративного судочинства в Україні також 

визначається положеннями Конституції України, що гарантують судовий 

захист прав і свобод людини і громадянина (ч. 3 ст. 8, ч. 4 ст. 32, ч. 1,2 ст. 55, 

ч.1 ст. 59, п. 9 ст. 129 Основного Закону) [61]. 

 В свою чергу, недотримання означених положень є вірним і щодо 

недотримання вимог доступності адміністративного судочинства. Слід 

погодитися з Ю.С. Педько, що «у вітчизняній літературі найбільш типовими 

формами порушень публічних прав особи визнаються: активна діяльність 

органу влади, що може полягати у прийнятті протиправних рішень, вчиненні 

дій, що не входять до компетенції цього органу; бездіяльність, що полягає у 
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невиконанні передбачених нормативно-правовими актами обов’язків; 

створення фактичних чи формальних перешкод у реалізації особою своїх 

прав; відмова у прийняття рішення, яке згідно із законом гарантує особі 

реалізацію чи захист своїх прав; покладення на особу обов’язку, що не 

передбачений законом; порушення прав особи під час застосування 

різноманітних заходів адміністративного примусу» [77, C. 92]. Такі 

порушення мають різну форму, до основних належать: правова форма 

індивідуальних актів, правова форма нормативних актів, юридично значимі 

дії, адміністративні договори, організаційні дії, матеріально-технічні дії 

тощо. 

 Зміст доступності адміністративного судочинства пов′язується і з 

принципами керування юридичним процесом, зокрема правосуддям. 

Наприклад, А.М.Колодій до їх переліку відносить принципи: «синхронності, 

рівності, збалансованості, поділу сфер регулювання, демократичності, не 

одноманітності, рівності, збалансованості, поділу сфер регулювання, 

демократичності, антибюрократичності, законності, надійності, доступності, 

раціональності, послідовності, гарантованості»[9, C. 44]. При цьому зміст 

принципу доступності означеним автором визначається як «наявність двох 

аспектів: зрозумілість юридичних процедур для пізнання та забезпечення 

можливості реальних дій у цих процедурах» [9, C. 45]. З цим можна 

погодитися частково, адже забезпечення принципу доступності, як згадано 

вище, має бути забезпечене для реалізації усіх функцій судочинства. 

Зміст доступності адміністративного судочинства також знаходить у 

взаємозалежності з вимогою здійснення судочинства виключно судами, а в 

даному спеціальному випадку – адміністративними судами, що випливає з 

конституційних положень та заборони делегування функцій судів іншим 

органам чи посадовим особам. 

«При визначенні змісту доступності судового захисту слід виходити з 

комплексного характеру цього поняття, яке охоплює: організаційну та 

процесуальну спроможність суду прийняти кожну особу, яка потребує 
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захисту; наявність необхідних умов для реалізації кожним громадянином 

конституційного права на судовий захист; правову допомогу при здійсненні 

судочинства; забезпечення виконання судових рішень тощо» [9, C.52]. 

Окремим аспектом доступності адміністративного судочинства 

вітчизняні вчені визнають можливість ведення своїх справ в суді особисто 

або за допомого адвоката, представника. Судовий захист має відбуватися за 

умов доступності складових адміністративного процесу. 

Також важливими умовами забезпечення доступності адміністративного 

судочинства слід визнати «територіальну наближеність судів до населення, 

процесуальний порядок судочинства і процесуальні форми виконання 

процесуальних дій» [9, C.52]. 

Законом України «Про судоустрій та статус суддів» [90] передбачена 

можливість отримання правової допомоги при вирішенні в суді справ осіб. 

Таку допомогу можуть надавати адвокати та інші особи, а порядок надання 

правової допомоги визначається законом. Можливість отримання правової 

допомоги є важливим показником (стандартом) доступності судочинства. 

Форми доступності судочинства варіюються в різних суспільствах з 

урахуванням таких зовнішніх факторів, як традиційність суспільства, 

погляди на рівність жінок та чоловіків, наявність окремих спеціально 

створених або індивідуальних судів для розгляду окремих видів спорів в 

публічно-правовій площині, заборона допускати певних учасників до 

судового розгляду за ознакою віку, статі, національності, віросповідання, 

наявністю чи відсутністю судової системи, довіри до неї, стійких зв’язків з 

нею у більшості населення країни. 

Форми доступності судочинства поділяються на дві основні групи: 

формалізовані (нормативно закріплені, визначені в законодавстві країни) та 

неформалізовані (об’єктивно існуючі можливості захисту порушених прав, 

проте не завжди визначені законодавчо, забезпечені характерними зв’язками 

між громадянами, представниками суспільства, органами державної влади). 
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Правові форми доступності адміністративного судочинства, як правило, 

визначаються діючими актами законодавства конституційного та 

законодавчого рівня, конкретизуються в процесуальних кодексах, 

регламентах, положеннях. В Україні доступність адміністративного 

судочинства переважною мірою обумовлена формалізованими в 

законодавстві ознаками, дотримання яких забезпечує можливість звернення 

до адміністративного суду. 

Неправові форми доступності адміністративного судочинства також 

представлені в українському суспільстві та являються собою комплекс 

корупційних зв’язків, телефонного права, силових методів вирішення 

конфліктів, надання послуг сприяючого характеру в обмін на інші послуги 

освітнього, науково-дослідного, матеріального характеру. 

Недоступність адміністративного судочинства – негативне явище, яке 

існує в багатьох малорозвинених країнах, авторитарних країнах, тоталітарних 

країнах, країнах, що стали на шлях демократичного розвитку, але не можуть 

подолати корупційну спадщину минулого режиму. Недоступність 

адміністративного судочинства часто повязується з комплексом проблем, що 

не можуть бути вирішені самостійно суб’єктом звернення до 

адміністративного суду через наявність адміністративних, фінансових, 

організаційних, інформаційних, комунікаційних бар′єрів, відсутність 

спеціальних знань, недобросовісну протидію інших суб’єктів щодо 

прийняття до розгляду адміністративним судом публічно-правового спору. 

Правові форми доступності адміністративного судочинства можна 

представити наступною класифікацією основних груп проявів: 

1) Загальна доступність адміністративного судочинства – наявність 

створеного окремого суду на підставі закону, уповноваженого розглядати 

певні публічно-правовій спори у встановленому законом порядку; 

2) Спеціальні аспекти доступності адміністративного судочинства – 

сукупність організаційно-технічних, фізичних, інформаційних, 
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комунікаційних, матеріальних та інших ознак, що сприяють захисту прав, 

свобод, законних інтересів осіб засобами адміністративного судочинства. 

3) Особливі аспекти доступності адміністративного судочинства – 

притаманні данній суспільній формації специфічні підходи щодо обмеження 

категорій осіб, які можуть звернутися до адміністративного суду за захистом 

порушених прав, свобод, законних інтересів (обмеження строків розгляду 

спорів певних категорій громадян, обмеження щодо участі в розгляді спорів, 

обмеження щодо інформування, консультування, виправлення недоліків, 

обмеження щодо сплати судового збору, судових витрат тощо). 

Європейські стандарти доступності адміністративного судочинства 

передбачають значно підвищені, поряд з вітчизняним адміністративно-

процесуальним законодавством, вимоги щодо дієвого захисту порушених 

прав, свобод, законних інтересів осіб, їх гарантування забезпечується не 

тільки національним адміністративно-правовим механізмом захисту прав 

людини, але й дієвими гарантіями європейського конвенційного механізму. В 

Україні європейський конвенційний механізм пропонує додаткові гарантії 

захисту порушених прав людини в публічно-правовій сфері, проте їх 

дотримання та застосування часто потребує індивідуального звернення до 

Європейського суду з прав людини, зазвичай після використання усіх 

національних засобів судового захисту порушених прав людини. 

Забезпечення рівного доступу до адміністративного судочинства – 

одна з основних форм доступності адміністративного судочинства. 

Забезпечення процесуальної рівності суб’єктів звернення до 

адміністративного суду, а також реалізації їх процесуальних прав та 

можливостей під час розгляду адміністративної справи адміністративним 

судом – одна з небагатьох складових, яка вже отримала нормативне 

закріплення в Кодексі адміністративного судочинства України, та засвідчує 

високий рівень формальних гарантій доступності адміністративного 

судочинства в Україні.  
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Проте, у перехідних суспільствах, як і в Україні, великі групи населення 

можуть бути відокремленими від формалізованого правового механізму 

через наявність певних бар′єрів у реалізації та захисті їх прав.  

Тому в рекомендаціях Ради Європи встановлено, що рівний доступ має 

враховувати досягнення завдань верховенства права як фундаментального 

принципу правової системи, а також діяльність установ, спрямованих на 

дотримання верховенства права, подолання існуючих барєрів щодо 

застосування правових механізмів.  

В той же час, посилення рівності доступу до адміністративного 

судочинства  може включати залучення неформального сектору в досягнення 

цілей верховенства права, захисту прав людини засобами адміністративної 

юстиції, що сприятиме розвитку ефективності, комплаєнсу зі стандартами 

дотримання прав людини. 

Кількісний та якісний аналіз існуючих барєрів у доступі до 

адміністративного судочинства – самостійна форма, що дозволяє оцінити 

реальний стан доступності адміністративного судочинства завдяки аналізу 

важливих показників, індикаторів, критеріїв, ознак, що дозволяють 

встановити фінансові, географічні, мовні, логістичні, гендерні проблеми, що 

становлять серцевину проблем, що характеризують судову систему в цілому. 

Фізичний доступ до адміністративних судів – важлива форма 

доступності адміністративних судів, що забезпечується гарантіями доступу 

усім категоріям громадян до приміщення суду, наявність пандусів, ліфтів, 

зручної інфраструктури, транспортного сполучення, оснащеності будівлі 

адміністративного суду відповідними зручностями, електроенергією, 

інтернетом тощо. Більшість з наведених критеріїв дотримуються 

адміністративними судами рівня міст, окружних судів, Верховного Суду. 

Проте, значні проблеми залишаються на місцевому рівні, де адміністративні 

суди можуть розміщуватися у непристосованих приміщеннях колишніх 

дитсадків, гуртожитків, відділів поліції, не мати достатньої інфраструктури, 

технічного забезпечення тощо. 
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Підвищення доступу до адміністративного судочинства шляхом 

надання правової допомоги – важлива форма доступності адміністративного 

судочинства, яка в Україні отримала нормативне закріплення та реалізацію в 

практичній діяльності адвокатів, їх об′єднань. До того ж прийнято спеціальні 

закони щодо надання безоплатної правової допомоги соціально вразливим 

категорія населення. Проте, на погляд дисертанта, залишаються не 

вирішеними проблеми звільнення від сплати судового збору та сплати за 

процесуальне представництво в адміністративних судах неповнолітніх, 

малолітніх осіб, напівсиріт, які не віднесені до преліку осіб, що звільняються 

від сплати судового збору за чинним законодавством України. 

Посилення спроможності громадянського суспільства як засіб сприяння 

доступності адміністративного судочинства – самостійна форма 

доступності адміністративного судочинства, яку можна оцінити завдяки 

активній участі громадських організацій громадського сектору в розробці 

проблемних аспектів діяльності адміністративних судів, забезпечення 

доступу до адміністративних судів, спрощення порядку звернення до 

адміністративних судів тощо. В Україні ми спостерігаємо значну активність 

громадських організацій, експертних кіл в сфері адміністративного 

судочинства, що сприяють удосконаленню адміністративного 

процесуального законодавства, підвищенню мінімальних гарантій захисту 

прав людини засобами адміністративного судочинства. 

Визнання підвищення доступності адміністративного судочинства 

результатом довіри населення судовій системі – самостійна форма 

доступності адміністративного судочинства, яка виражається в показниках 

довіри, поваги законних очікувань як складової верховенства права широких 

верств населення діючій судовій системі, її представникам, очільникам, 

врахування корупційних та резонансних справ, їх впливу на погіршення 

показників довіри судовій владі. В Україні ця форма реалізується і шляхом 

проведення телевізійних кампаній, широкого інформування громадян про 

результати судової реформи, гучні справи за участю політиків, державних 
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службовців, судові вироки у корупційних, кримінальних справах, що 

підсилюють авторитет держави та судових установ, засвідчують кроки по 

відновленню справедливості, шляхи подолання конфліктів в суспільстві. 

Захист порушених прав людини засобами адміністративної юстиції – 

самостійна форма доступності адміністративного судочинства, яка 

виражається у наданих національним законодавством гарантіях щодо 

можливості відновлення порушених прав, зокрема, в публічно-правовій 

сфері, засобами адміністративного судочинства.   

Розуміння неформальних механізмів юстиції  - самостійна форма 

доступності адміністративного судочинства, яка передбачає наявність 

власного досвіду взаємодії з адміністративними судами, а також обізнаність з 

можливостями взаємодії з адміністративними судоами щодо захисту свої 

інтересів, або законного представництва, порядку взаємодії з 

представниками, іншими зацікавленими особами, зокрема, засобами 

адміністративного судочинства, загальна обізнаність щодо порядку реалізації 

та захисту процесуальних прав в адміністративному судочинстві. 

Вивчення локального контексту для визначення рівня відповідності 

національної практики стандартам правової системи – самостійна форма 

доступності адміністративного судочинства, яка дозволяє оцінити, яким 

чином практика правозастосування, судового розгляду спорів, зв’язки між 

основними сторонами публічно-правових спорів об’єктивуються у 

формалізованій системі адміністративного судочинства, і як саме це 

співвідноситься з загальними принципами, стандартами, гарантіями правової 

системи країни відповідно до її ключових характеристик – соціальної, 

правової, демократичної держави. 

Використання або застосування неформальних систем у комбінації з 

формальними механізмами для забезпечення дотримання міжнародних  

стандартів прав людини – самостійна форма доступності адміністративного 

судочинства, завдяки якій відбувається співставлення національних та 

міжнародних правових механізмів захисту прав людини та формуються 
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пропозиції з удосконалення національного правового механізму, розширення 

адміністративно-праових гарантій, категорій спорів, підсудних 

адміністративним судам. 

Усі перелічені форми доступності адміністративного судочинства 

потребують проведення подальших наукових досліджень в Україні та 

заслуговують на самостійне місце в науково-дослідній складові діяльності 

вищих навчальних закладів, спеціалізованих дослідницьких установ для 

забезпечення вирішення комплексу актуальних проблем забезпечення 

доступності адміністративного судочинства у короткостроковій перспективі. 

 

 

2.3. Адміністративно-правові гарантії забезпечення доступності 

адміністративного судочинства як складової частини верховенства 

права 

 

Гарантованість і доступність судового захисту прав і свобод людини і 

громадянина передбачені в статті 55 Конституції України, відповідно до 

положень якої права і свободи людини і громадянина захищаються судом. 

Відповідно до положень означеної статті, кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [61]. 

Відповідно до вимог ч.4 ст. 32 Конституції України кожному 

гарантується судовий захист права вимагати вилучення будь-якої інформації, 

у тому числі від органів публічної адміністрації, а також право на 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди, що була завдана 

протиправним збиранням, поширенням чи використанням відповідної 

інформації. 

На підставі ч.3 ст. 8 Конституції України гарантоване безпосереднє 

звернення до суду для захисту конституційних прав та свобод людини і 

громадянина в Україні, і це право має бути реально забезпечене 
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гарантованою законом можливістю звернутися до суду для захисту 

порушених прав, свобод, інтересів. 

Адміністративно-правові гарантії доступності адміністративного 

судочинства, на погляд дисертанта, слід розглядати не тільки з позицій 

загальних та спеціальних процесуальних гарантій, який досить поширений у 

вітчизняних спеціальних дослідженнях адміністративного судочинства, а 

слід розширити спектр їх вивчення з урахуванням розглянутих у 

попередньому підрозділі форм дотримання адміністративного судочинства. 

Серед важливих адміністративно-правових гарантій загального 

характеру, слід визнати, наявність розробленого та постійного 

удосконалення порядку звернень громадян до адміністративних судів, що 

проявляється у розвитку етапів, стадій адміністративних проваджень в 

адміністративних судах, підвищенні мінімальних гарантій захисту прав 

людини засобами адміністративного судочинства. 

Слід відмітити, що в Україні було прийнято рішення про окрему 

кодифікацію судових адміністративних проваджень, що надало змогу 

сформувати самостійний порядок судового розгляду публічно-правових 

спорів засобами адміністративного судочинства, якому іманентні власні 

адміністративно-правові гарантії доступності адміністративного 

судочинства.  

Проте, слід відмітити, що в Україні досі не переглянутий на 

концептуальному рівні Закон України «Про звернення громадян» [86], не 

прийнято рішення про його подальшу спільну або окрему кодифікацію з 

положеннями адміністративно-процедурного кодексу або порядку розгляду 

справ в порядку адміністративної процедури, що значно зменшує кількість 

розглянутих справ як в позитивному, так і в спірному порядку 

адміністративними судами та, загалом, адміністративними установами. 

Окремо слід зазначити, що приклади спільної кодифікації проваджень за 

зверненнями громадян та адміністративно-процедурних проваджень 
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притаманні окремим європейським країнам та сожуть бути використані в 

Україні як орієнтир правотворчої роботи в означеній сфері. 

Адміністративно-правові гарантії можуть бути закріплені на 

конституційному рівні, що відбулося в європейських країнах завдяки крокам 

адміністративної реформи та потребують подальшого розвитку в 

адміністративно-правовій доктрині та процесуальному законодавстві в 

Україні. Зокрема, потребують фіксації на конституційному рівні важливі 

презумпції вини адміністрації у взаємостосунках з приватними особами, що 

становить фундамент адміністративної відповідальності публічної 

адміністрації перед громадянами, та, відповідно, основу самостійної категорії 

спорів, підсудних адміністративним судам – спорів про відповідальність 

адміністрації різних рівнів перед громадянами, відшкодування заподіяної 

матеріальної та матеріальної шкоди в порядку, передбаченому 

адміністративним процесуальним законодавством. 

Спеціальні адміністративно-правові гарантії доступності 

адміністративного судочинства можна розглянути як антитези основним 

видам бар′єрів доступності правосуддя, а саме: 

- фінансового характеру – положення матеріального та 

процесуального законодавства, що визначають лояльні для населення 

підстави  визначення оплатності та безоплатності державних судових 

зборів, мит, витрат, що становлять фінансовий тягар і розраховуються 

індивідуально щодо осіб чи колективних суб’єктів; 

- організаційного характеру – положення матеріального та 

процесуального законодавства, що визначають допустимі 

організаційно-правові межі реалізації компетенції адміністративних 

судів, межі втручання в реалізацію прав людини, процесуальних прав 

та обов’язків учасників судового розгляду справи зокрема, в 

адміністративних судах; 

- адміністративного характеру – положення матеріального та 

процесуального законодавства, що визначають порядок реалізації 
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повноважень головою суду, суддею під час усного прийому, 

консультування громадян, розподілу адміністративних справ до 

розгляду, оскарження дій суддів, відводів суддів тощо; 

- інформаційного характеру – положення матеріального та 

процесуального законодавства, що визначають порядок надання 

доступу до інформації про діяльність адміністративного суду, 

засідань, подачі документів, звернень, доказів, організаційної 

структури адміністративного судоу, порядку індивідуального 

прийому громадян тошо; 

- консультаційного характеру – положення матеріального та 

процесуального законодавства, що визначають порядок надання 

консультативної підтримки широким верствам населення щодо 

звернення до адміністративного суду, здійснення процесуальних прав 

та обов’язків, захисту порушених прав та обов’язків, оскарження 

судових рішень, дій судді, учасників судового розгляду. 

За своїм змістом адміністративно-правові гарантії доступності 

адміністративного судочинства можуть бути також диференційовані за своєю 

спрямованістю  на: 

1) захист інтересів держави;  

2) захист інтересів населення;  

3) поєднання спрямованості на захист державних інтересів та 

пріоритетних інтересів населення відповідно до закону.  

На наш погляд, існуючі в Україні адміністративно-правові гарантії 

засвідчують саме третій підхід, тобто такий, в якому забезпечуються 

належною мірою інтереси держави, а також поступово розширюється перелік 

категорій спорів, підсудних адміністративним судам, в яких захищаються 

порушені права, свободи, законні інтереси широких верств населення в 

публічно-правовій сфері. 

Важливо відмітити, що засобами адміністративного судочинства мають 

бути гарантовані мінімальні стандарти захисту прав людини, перелік яких 
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різниться в кожній національній правовій системі. В Конституції України 

розділ другий передбачає досить розширений перелік прав, свобод, законних 

інтересів громадян України, проте їх реалізація на практиці не завжди 

забезпечена дієвими механізмами реалізації та захисту. 

Означені адміністративно-правові гарантії отримали закріплення і в 

низці міжнародних, європейських актів, якими передбачено правовий 

механізм захисту прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина. В 

першу чергу, слід врахувати положення Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, у якій передбачено, зокрема, право осіб на 

справедливий судовий розгляд, який за своєю правовою природою 

визнається комплексним суб’єктивним правом особи, його дотримання має 

бузи забезпечено під час розгляду справи уповноваженим судом. 

Як зазначають Р.О. Куйбіда та О.А. Банчук, «про складові права на 

справедливий судовий розгляд можна дізнатися безпосередньо з тексту 

пункту 1 статті 6 Конвенції, де йдеться про незалежність та неупередженість 

суду, який розглядатиме справу, про відкритість судового розгляду та 

публічне оголошення судового рішення, про розумність строків розгляду 

справи. А інші складові зазначеного права, зокрема, так і як рівність сторін та 

змагальність судового розяглу, право на правову допомогу, не відображені 

текстуально у статті 6 Конвенції і були виведені Європейським 

Омбудсменом з принципу верховенства права, який зазначений у преамбулі 

до Конвенції» [9, С. 13]. Отже, зміст принципу верховенства права є досить 

широким та об’єктивується в різних аспектах стандартів судочинства з 

урахуванням вимог не тільки безпосередньо закріплених в тексті означеного 

документу, але й з урахуванням тлумачення вихідних аксіологічних засад, на 

основі який були прийняті відповідні процесуальні положення. 

Розвитку адміністративно-правових гарантій забезпечення доступності 

адміністративного судочинства в рамках європейського конвенційного 

механізму сприяє і сучасна практика Європейського суду з прав людини. 

Зокрема, однією з центральних вимог принципу верховенства права виступає 
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вимога якості закону, дотримання якої важливе як для матеріального, так і 

для процесуального законодавства.  

Проте, процесуальний аспект, досліджуваний нами в межах 

дисертаційного дослідження, звертає увагу на доступність, зрозумілість особі 

положень закону в цілому, та процесуального закону зокрема. Тобто йдеться 

про ще один самостійний аспект тлумачення доступності у значенні 

зрозумілості положень, з яких, відповідно, особа може зробити певні 

висновки і розумно планувати своє подальше життя. 

Прикладом такого тлумачення доступності слід навести відому справу 

«Крюслен проти Франції», у якій було визначено, що «словослополучення 

«згідно з законом» передбачає певну якість закону, вимагаючи, щоб він був 

доступний для особи і вона могла передбачити наслідки його застосування до 

неї та щоб закон не суперечив принципу верховенства права» (переклад з 

рос. мови мій – Т.М.) [63, С. 699]. Отже, слід зробити висновок про те, що 

положення закону повинні буди доступними особам, на яких він 

поширюється, містити чіткі та логічні формулювання, які дають можливість 

особі самій, без сторонньої допомоги, або за участі консультанта, самостійно 

реалізувати надане право або здійснити його захист. Закон також має бути 

передбачуваним, тобто його положення мають відповідати конституційним 

актам, вимогам верховенства права, поваги прав людини, передбачати дієві 

правові механізми реалізації та захисту означених прав. 

Щодо відповідності правового закону вимогам верховенства права, слід 

зазначити, що основні групи значень згаданого принципу об’єктивовані в 

судовій практиці Європейського суду з прав людини та можуть бути 

застосовані навіть незалежно від прямої фіксації в чинному адміністративно-

процесуальному чи адміністративному матеріальному законодавстві України. 

Зокрема, серед таких важливих вимог слід згадати  і про встановлення 

чітких меж дискреційних повноважень, і захист від свавілля 

адміністративних органів. Саме цю ознаку часто називають однією з 
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засадничих при характеристиці верховенства права як фундаментального 

принципу правової системи. 

Наприклад, у справі «Класс та інші проти Німеччини», в якому було 

визначено, що «втручання органів виконавчої влади у права людини має 

підлягати ефективному нагляду, який, як правило, має забезпечувати судова 

влада. Щонайменше це має бути судовий контроль, який найркащим чином 

забезпечує гарантії незалежності, безсторонності та належної правової 

процедури» [116, С. 114]. 

Також важливою складовою вимог принципу верховенства права, що 

має бути закріплена серед дієвих адміністративно-правових гарантій 

доступності адміністративного судочинства є вимога юридичної 

визначеності. «Відповідно до неї, зокрема, остаточне рішення суду у 

вирішенні ним справи не може піддаватися сумніву, навіть у разі зміни 

законодавства» [120, С. 702]. 

Цю ознаку досліджують і вітчизняні науковці, зазначаючи, що «Повинні 

бути виключені будь-які спроби з боку несудових органів влади піддавати 

сумніву судове рішення, перешкоджати його виконанню, позбавляти його 

юридичної сили або безпідставно затримувати його виконання. Ця вимога 

зобов’язує державу та будь-який орган виконувати судові розпорядження чи 

рішення, у тому числі й ухвалені проти держави чи органу. Отже, вимога про 

правову визначеність одночасно включає й вимогу про обов’язковість 

судових рішень» [9, С. 14]. 

Вищерозглянуті вимог принципу верховенства права є загальними як 

для матеріального, так і для процесуального законодавства, застосовуються 

Європейським судом з прав людини при захисті порушених прав людини як 

у справах цивільних, так і в адміністративних, кримінальних, адже вони 

носять спільний характер та потребують єдності практики захисту. 

З положень принципу верховенства права також випливає важлива 

гарантія конституційно-правового рівня, яка передбачає заборону втручання 

у здійснення судової влади іншими органами державної влади. У практиці 
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Європейського суду з прав людини, зокрема, встановлено, що втручання з 

боку законодавчого органу у процес вирішення справи судовим органом є 

неприпустимим. В окремих випадках, з метою захисту спільного інтересу, 

такі відхилення від звичайної практики можуть бути визнані як обґрунтовані, 

але таких випадків насправді описано в рішеннях Європейського суду з прав 

людини дуже мало. 

Окрему увагу слід приділити адміністративно-правовим гарантіям, що 

забезпечують сплату судових витрат та, зокрема, судового збору в Україні. 

Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674-VI , зокрема, 

встановив, що «судовий збір - збір, що справляється на всій території 

України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також 

у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим законом. 

Судовий збір включається до складу судових витрат» [89]. Визначення 

судового збору, наведене вище, є широким за своїм змістом і спрямоване на 

охоплення якомога більшого кола суб’єктів, що звертаються до судових 

інституцій України з заявами, скаргами, доказами тощо.  

Проте, на наш погляд, в ситуації, що склалася в країні з реальними 

доходами населення, принаймні половина судових витрат має бути 

перенесена з громадян на інші джерела фінансування, адже громадяни дедалі 

більшою мірою відмовляються від звернення до суду у зв’язку з фінансовою 

недоступністю, зокрема, одночасними вимогами щодо сплати за навчання 

дітей, комунальних платежів, утримання непрацездатних батьків. У такій 

ситуації, на переконання дисертанта, при суді має діяти офіс представника 

Судового омбудсмана та розглядати такі підстави неможливості оплати 

судових витрат, їх перенесення, відтермінування, або оплати за рахунок 

інших платних послуг, що могли б надаватися канцеляріями судових 

інституцій (копіювання, тиражування, ламінування документів тощо). Тому 

важливою гарантією доступності адміністративного судочинства має стати 

формування додаткових важелів, які б, з огляду на практичну ситуацію, 
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сприяли розгляду та вирішенню публічно-правового спору та усували 

бар′єри, що унеможливлюють розгляд звернень громадян.  

На сьогодні судовий збір збирається з таких, передбачених законом, 

напрямів: 1) за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої 

процесуальним законодавством; 2) за подання до суду апеляційної і 

касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у 

зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення 

третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове 

виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень 

Верховним Судом України; 3) за видачу судами документів; 4) у разі 

ухвалення судового рішення, передбаченого цим законом [89]. Проте, цей 

перелік не містить важливої вимоги щодо інших звернень від приватних осіб, 

які, хоча і подані з помилкою щодо компетенції, вибору суду, судді, але 

потребують вирішення судовими інституціями  впорядку певного виду 

судочинства або передані на розгляд уповноважених адміністративних 

органів. Такий підхід дасть змогу наблизити вимоги зменшення або взагалі 

неприпустимості відмов в судочинстві, першочергово – в адміністративному 

судочинстві, що сприятиме підвищенню довіри до судової системи та 

діяльності органів держави в цілому. 

Також слід удосконалити порядок сплати судового зобру, передбачений 

у статті 6 означеного закону, адже чинна редакція закону передбачає, що 

«Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі, у тому 

числі з використанням електронного платіжного засобу або за допомогою 

платіжних пристроїв. Сплата судового збору за допомогою електронного 

платіжного засобу оформляється квитанцією платіжного термінала, чеком 

банкомата, сліпом або іншими документами за операціями з використанням 

електронних платіжних засобів у паперовій або електронній формі» [89]. 

Проте, на практиці, перебуваючи в приміщенні суду, громадяни оскаржаться 

на те, що в середині відсутні термінали самообслуговування, банкомати, 

немає принтерів для роздрукування тих чи інших документів, чеків, зокрема, 
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для підтвердження сплати судового збору. На наш погляд, передбачене в 

законі прав передати чек електронними засобами платежу та інформування 

не є доступним для людей старшого віку, або тих, хто не може оплатити в 

даний момент послугу мобільного інтренету на телефоні та змушений 

шукати альтернативні форми підтвердження сплати судового збору. 

До Закону України «Про судовий збір» були внесені зміни щодо 

відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його 

розміру або звільнення від його сплати, проте обєднання всіх цих підстав в 

межах однієї статті засвідчує прагнення зробити вигляд, а не врегулювати 

насправді складні аспекти сплати судового збору соціально вразгливими 

категоріями громадян. На наш погляд, тут мають бути створені додаткові 

гарантії, пов’язані як з інформуванням, консультуванням так і з практичною 

підтримкою суб’єктів звернення під час подання документів до суду, адже 

актуальна інформація навіть щодо витягу з цього закону на стінах перед 

канцелярією не розміщена. 

На сьогодні в даному закону передбачено можливість відстрочити або 

«розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до 

ухвалення судового рішення для окремих категорій громадян, а саме, якщо 

розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу 

позивача - фізичної особи за попередній календарний рік» [89];  а також для 

позивачів – військовослужбовців, батьків-одинаків, або у разі ухилення 

одним з батьків від сплати аліментів. Це слід визнати певним позитивним 

кроком на шляху подолання фінансових бар′єрів при взерненні громадян до 

адміністративних судів та поступового формування підстав для розвитку 

судової практики та виокремлення інших категорій громадян, які могли б 

бути звільнені від сплати судового збору, у т.ч. за рішенням голови суду, 

Судового Омбудсмена. 

Важливою гарантією виступає передбачена Законом України «Про 

звернення громадян» заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення. 

Так, відповідно до вимог статті 7 зазначеного закону «Звернення, оформлені 
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належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають 

обов'язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в прийнятті та 

розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, 

стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови 

звернення» [86]. Хоча відповідні положення напряму за аналогією і не 

затверджені серед вимог до прийняття адміністративних позовів, проте 

відповідні положення мали б значний позитивний ефект для підвищення 

довіри громадян до належної діяльності судових установ. 

Також у статті 8 Закону України «Про звернення громадян» [86] 

встановлено, що анонімні звернення розгляду не підлягають, а також не 

розглядаються повторні звернення від тієї ж особи, якщо справа була по суті 

вирішена. Законом встановлено, що керівник органу приймає рішення про 

припинення розгляду такого звернення громадян і про це повідомляється 

особа, яка подала звернення. Проте, на практиці повторні звернення осібє 

показником, що засвідчує наявність складного комплексу проблем, з якими 

стикаються громадяни в практичній взаємодії з державними органами та, 

навпаки, потребують допомоги у протидії тим організаційним, 

управлінський, фінансовим бар′єрам, що унеможливлюють подання 

звернення та захистити порушене право. 

У 2019 році були внесені зміни до означеного закону і щодо визначення 

сфери його дії, відтепер він не поширюється на «порядок розгляду заяв і 

скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-

процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист 

економічної конкуренції.» Проте, на погляд дисертанта, удосконалення 

адміністративно-правового регулювання звернень громадян в Україні 

необхідно проводити і з урахуванням європейських стандартів 

адміністративних процедур, які передбачають застосування вимог належної 

адміністрації та передбачають важливі адміністративно-правові гарантії 

захисту прав громадян. 
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Зокрема, як зазначає А.А. Пухтецька, «До переліку процедурних 

принципів (правил) взаємостосунків органів публічної влади з громадянами 

відносяться: запити приватних осіб; право приватних осіб бути вислуханими 

перед прийняттям індивідуальних рішень; право приватних осіб бути 

залученими у прийняття певних не-регуляторних рішень; оплата 

адміністративних рішень; форма адміністративних рішень; опублікування 

адміністративних рішень; вступ в силу адміністративних рішень;  виконання 

адміністративних рішень; зміни в індивідуальних адміністративних 

рішеннях» [ 98]. Означені процедурні вимоги мають стати в подальшому 

частиною вимог вітчизняних адміністративних проваджень як щодо звернень 

громадян, так і щодо адміністративних процедур, в яких мають бути 

утверджені сучасні європйеськ істандарти взаємодії оргаі впублічної 

адміністрації з громадянами на якісно вищому рівню, забезпечуючи 

мінімальні стандарти захисту прав людини в сфері виконавчої влади, 

судового оскарження та захисту порушених прав, в першу чергу, засобами 

адміністративного судочинства. 

Окрему увагу слід звернути на необхыднысть скорочення строків 

розгляду звернень громадян як щодо звичайних адміністративно-

юрисдикційних проваджень, так і в частині строків розгляду 

адміністративними судами публічно-правових спорів в порядку, 

встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. А саме, 

слід запозичити, можливо з певними уточненнями, практику невідкладного 

розгляду звернень громадян та повідомлення про прийняте рішення, що 

запроваджено в більшості адміністративних установ в європейських країнах 

та дозволяє зменшити строки розгляду справ в цілому. Цьому сприяють і нові 

можливості використання терміналів обслуговування громадян, в яких вони 

самостійно мають змогу внести зміни в відомості, що зберігаються щодо них 

в публічних реєстрах (зміни до паспорта, посвідчення водія тощо). 

На сьогодні Закон України «Про звернення громадян» передбачає 

досить тривалі строки розгляду звернень громадян і практику затримки 
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розгляду адміністративних справ, на погляд дисертанта, слід змінювати на 

найвищому державному рівні, приймаючи відповідний закон про стандарти 

розгляду адміністративних справ державними органами з урахуванням 

європейських стандартів адміністративних процедур. Зокрема, в 

європейських країнах адміністративно-процедурне законодавство 

встановлює досить короткі строки розгляду адміністративних справ – до 

десяти днів, що має поступово бути запозичено і у вітчизняній практиці, 

адже в противному випадку в Україні іноземні контрагенти будуть бачити в 

основному адміністративні перепони веденню бізнесу, реєстрації, 

ліцензування. 

А саме, статтею 17 Закону України «Про звернення громадян» визначено, 

що «Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або 

посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його 

прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з 

прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не 

розглядаються» [86]. Проте, означений аспект не дозволяє стверджувати, що 

в Україні гарантовані мінімальні стандарти захисту прав громадян, що, на 

жаль, не сприяє збільшенню довіри до вілади, утвердженню верховенства 

права, захисту прав і свобод, законних інтересів людини і громадянина в 

межах адміністративно-праоввого механізму їх реалізації, передбаченого 

конституційними та законодавчими актами. Та може спонукати громадян не 

звертатися до органів державної влади у встановленому офіційному порядку, 

а використовувати альтернативні неправові форми взаємодії з урахуванням 

корупційних складових, телефонного права тощо.  

Отже, слід зробити висновок, що гарантії доступності адміністративного 

судочинства повинні бути визначені та сформульовані в чинному 

законодавстві України не тільки з урахуванням вимог адміністративно-

процесуального законодавства, а також враховувати сучасні вимоги до 

європейських адміністративних проваджень щодо строків, підстав, порядку 

розгляду звернень громадян, забезпечення виконання прийнятих рішень. 
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На самостійне місце заслуговують і сучасні проблеми надання правової 

допомоги в Україні, адже ці питання є тісно пов’язаними з можливістю 

звернутися до адміністративного суду з позовом про захист порушених прав 

в публічно-правовій сфері. Так, Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод, сформована судова практика Європейського суду з 

прав людини передбачають право на правову допомогу як складову більш 

широкого права – на доступ до суду, гарантованого статтею 6 означеної 

Конвенції. У судових рішеннях Європейського суду з прав людини 

зазначається, що «право кожної особи на ефективний захист є одним з 

атрибутів справедливого судового процесу» [120].  

Важливим критерієм надання безоплатної правової допомоги є 

відсутність у особи коштів на оплату правової допомоги, а також додатковий 

критерій – правосуддя не можу відбутися без кваліфікованої участі адвоката, 

представника, які здатні реалізувати процесуальні права та інтереси сторони. 

Для встановлення факту відсутності достатніх коштів для оплати правової 

допомоги, у судовій практиці Європейського суду з прав людини 

встановлено доцільність перевірки декларацій особи про її майновий стан, 

витребування довідок від уповноважених органів про доходи особи, а також 

про доходи та майно членів сім′ї.  

В Україні визнання особи такою, що має право на правову допомогу, 

врегульовано спеціальним законом, проте процедура доведення потребує 

значного спрощення, адже строки отримання документів, що підтверджують 

такий стан тривають понад місяць, що може призвести до порушення 

процесуальних строків звернення до адміністративного суду за захистом 

порушених прав. Тому, на наш погляд, доцільне введення окремих 

електронних реєстрів відповідних довідок, які б надсилалися канцелярії 

адміністративного суду напряму уповноваженим адміністративним органом 

та були достатньою підставою для отримання безоплатної правової допомоги 

впродовж 3 днів з моменту звернення, адже отримання кваліфікованої 
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правової допомоги є запорукою прийняття позову до розгляду 

адміністративним судом та винесення правосудного рішення у справі. 

На окрему увагу заслуговують питання залучення перекладача в 

адміністративному процесі та звільнення від оплати за його роботу. Так, в 

рішеннях Європейського суду з прав людини надання безоплатної допомоги 

перекладачем розуміється як «звільнення від сплати, що не пов’язане з 

пільгами з оплати, призупинення платежу, а є абсолютним звільненням від 

необхідності оплачувати послуги перекладача» [9, C.52].           

У справі «Ейрі проти Ірландії» суд встановив, що «держава має 

забезпечити надання реального доступу до правосуддя» [121]. Отже, 

неможливість одержання правової допомоги «у багатьох випадках 

прирівнюється до порушення її права на справедливий судовий розгляд, яке 

втрачає будь-який сенс без можливості доступу до суду» [9, C.53-54]. З 

огляду на це, необхідно визначити в Законі України «Про судоустрій та 

статус суддів», Кодексі адміністративного судочинства критерії забезпечення 

доступності адміністративного судочинства та спеціальні прояви в розрізі 

специфіки реалізації процесуальних прав усчасників розгляду 

адміністративної справи. 

 Важливою адміністративно-процесуальною гарантією доступності 

адміністративного судочинства поряд з правовою допогою виступає надання 

консультацій учасникам розгляду адміністративної справи щодо порядку 

реалізації наданих їм процесуальних прав та обов’язків, що збільшує не 

тільки можливості розгляду справи в найкоротші строки, але й сприяє 

утвердженню верховенства права, довіри до суду, посилення юридичної 

визначеності та дотримання законності. Надання консультацій в судовому 

процесі здійснюється в межах оплати первинного звернення до суду та не 

потребує додаткової оплати, як, приміром, при комерційному 

представництві, має забезпечуватися безоплатно державою для всіх випадків 

необхідності консультування учасників розгляду адміністративної справи 

щодо проблем реалізації їх процесуальних прав та обов’язків.  
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На думку вітчизняних дослідників «Систему правової допомоги в 

Україні не можна визнати достатньою і повною, як у плані законодавчої бази, 

так і в її практичній реалізації» [ 9, С. 55]. Хоча право на правову допомогу  і 

гарантоване Конституцією України, процесуальними актами законодавства, 

проте реальне її надання потребує ефективних механізмів забезпечення 

надання такої допомоги невідкладно, в приміщенні суду, коли ця допомога 

ще може вплинути на подання звернення в межах визначених законом 

процесуальних строків. 

Важливо розглянути і такий аспект дотримання верховенства права, як 

забезпечення доступу до суду як родової категорії до досліджуваного 

предмета дисертаційного дослідження. Важливо відмітити, що у рішенні 

Європейського суду з прав людини у справі «Фаєд проти Сполученого 

Королівства» від 21 вересня 1994 р. було встановлено, що «з принципом 

верховенства права в демократичному суспільстві …несумісна ситуація, коли 

держава могла б вилучати з юрисдикції судів цілу низку позовів про захист 

права, у точу числі щодо окремих груп або категорій осіб» [9, С. 77]. 

Свавілля в судовій гілці влади, зловживання підсудністю спорів певному 

суду, протидія  доступу до суду в різних формах – це найчастіші  прояви 

порушення верховенства права, що потребує протидії різними 

процесуальними засобами оскарження порушених прав, у тому числі шляхм 

закріплення в Кодексі адміністративного судочинства України підстав та 

форм забезпечення доступу до суду для населення та додаткових 

процесуальних гарантій для вразливих груп громадян. 

Також слід враховувати необхідність забезпечення фізичного доступу до 

суду, який в інтерпретації судової практики Європейського суду з прав 

людини означає «право звернення до суду особам, позбавленим можливостей 

отримати оплатну правову допомогу, право звернення до суду особам, у яких 

немає коштів для оплати судових витрат, а також можливості оскарження 

судових рішень, якщо національне законодавство передбачає процедуру 

перегляду таких рішень» [ 9, C.77]. 
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Невиконання або несвоєчасне виконання судових рішень також є тісно 

пов’язаним з виконанням вимог принципу верховенства права в 

адміністративному судочинстві, а також з аспектами забезпечення 

доступності судочинства. На жаль, статистика виконання судових рішень в 

Україні є дуже низькою, фактично виконується менше десяти відсотків 

прийнятих рішень, наявні значні строки примусового виконання судових 

рішень, що фактично порушує вимоги доступності адміністративного 

судочинства. 

Як зазначається у справі «Хорнсбі проти Греції» [94], право на доступ до 

судочинства «було б ілюзорним, якби правова система держави дозволяла, 

щоб остаточне, обов’язкове судове рішення залишалося недіючим на шкоду 

одній зі сторін. Важко уявити, що стаття 6 Конвенції, докладно описуючи 

надані сторонам процесуальні гарантії – справедливий, публічний і швидкий 

розгляд, - залишила реалізацію судових рішень без захисту. Якщо вважати, 

що стаття 6 Конвенції говорить тільки про доступ до правосуддя і судового 

процесу, то це, ймовірно, призвело б до ситуацій, несумісних із принципом 

верховенства права, до Договірні Держави зобов’язалися дотримуватися, 

коли вони ратифікували Конвенцію. Виконання рішення, ухваленого будь-

яким судом, повинне, таким чином, розглядатися як невідмна частина «суду» 

у розумінні статті 6 Конвенції, більш того, Суд уже застосовував цей 

принцип у справах про тривалість розгляду» [9, C.78]. Звісно, невиконання 

судового рішення має дуже негативний ефект для реалізації будь-яких прав 

людини, в будь-якій судовій юрисдикції, для будь-якої категорії осіб, адже 

недотримання доступності адміністративного судочинства становить загрозу 

справедливості в публічно-правовій сфері, дотриманню комплексного 

балансу інтересів усіх зацікавлених осіб, що забезпечується державою у 

цивілізований спосіб, шляхом застосування ефективного адміністративно-

правового механізму судового захисту.  
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Висновки до Розділу 2 

1. Слід визнати позитивним здобутком проведеної судової реформи 

та становлення адміністративного процесуального законодавства України 

втілені в Конституції України та Кодексі адміністративного судочинства 

України фундаментальні положення щодо необхідності дотримання 

принципу верховенства права та його ключових аспектів відповідно до 

тлумачення його обсягу, визначеного судовою практикою Європейського 

суду з прав людини. 

2. Потребують проведення подальших спеціальних юридичних 

досліджень аспекти комплексного забезпечення доступності 

адміністративного судочинства, спрямовані на забезпечення збалансованої 

участі представників різних верств населення в адміністративному процесі, 

зокрема, адміністративному судочинстві, з метою захисту порушених прав, 

свобод, законних інтересів в публічно-правовій сфері. 

3. Особливого значення набуває розробка Національної стратегії 

судочинства, в якій знайшли б відображення пріоритетні напрями такої 

діяльності, а також Плану реформування судочинства, в якому необхідно 

передбачити конкретні кроки та відповідальність за ухилення 

адміністраціями судів від надання можливостей використання технічних 

засобів, інтернету, ресурсів, необхідних для консультування громадян, 

інформування та забезпечення технічної підтримки під час подання 

адміністративних звернень до адміністративних судів, адже досі значна 

кількість звернень залишається не розглянутими саме через недоліки 

технічного або інформаційного характеру. 

4. Адміністративно-правові гарантії доступності адміністративного 

судочинства перебувають на стадії формування, проте удосконалення 

чинного адміністративно-процесуального законодавства має бути проведено 

не тільки з урахуванням європейських принципів і стандартів взаємодії з 

громадянами, а, в першу чергу, з урахуванням потреб подолання численних 

адміністративних, управлінських, організаційних, фінансових, 
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комунікаційних барєрів, які унеможливлюють офіційне звернення до 

уповноваженого органу, поновлення пропущених строків звернення до 

адміністративних та судових органів, надання повідомлення про прийняте 

рішення, забезпечення виконання адміністративних та судових рішень.  
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Розвиток доктринальних уявлень та нормативно-правового 

забезпечення діяльності адміністративних судів у контексті судової 

реформи 

 

У сучасному адміністративному процесуальному законодавстві 

відбулися значні трансформації, пов’язані з проведенням судової реформи та 

уточненням низки процесуальних вимог щодо порядку розгляду спорів 

адміністративними судами, утвердженням вимог верховенства права. Багато 

в чому означені трансформації викликані запровадженням принципу 

верховенства права у правовій системі України. 

Положення верховенства права отримали доктринальний розвиток у 

наукових працях провідних українських вчених - В.Б. Авер′янова, М.І. 

Козюбри, В.М. Шаповала, які забезпечили доктринальне осмислення та 

тлумачення положень верховенства права у працях, спрямованих на 

комплексне забезпечення імплементації його вимог у фундаментальних 

галузях права.   

Зміст принципу верховенства права також досліджувався у працях С.П. 

Головатого, А.П. Зайця, В.О. Зайчука, В.М. Кампо, А.М. Колодія, В.В. 

Копейчікова, Д.М. Лук’янця, В.Ф. Погорілка, А.А. Пухтецької, П.М. 

Рабіновича, А.О. Селіванова, В.Ф. Сіренка, Ю.М. Тодику, Ю.С. Шемшученка 

та інших. 

Зокрема, у наукових дослідженнях В.М. Шаповала було встановлено, що 

«про принцип верховенства йдеться у конституціях, зокрема, Білорусі, 

Македонії, Хорватії, але тільки в Конституції України йдеться і про 
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верховенство права (ст. 8), і про правову державу (ст. 1), ці поняття є, на його 

переконання, синонімічними, та все ж таки поняття „верховенство права” 

більше характеризує правопорядок, який існує в державі, а поняття «правова 

держава» характеризує саму державу» [138]. Як один з авторів Конституції 

України, зазначений вчений завжди обстоював позицію центрального, 

фундаментального місця та значення принципу верховенства права та сприяв 

впровадженню його вимог у конституційно-правовому статусі державних 

органів, у їх взаємодії з приватними особами на демократичних засадах. 

У працях видатного українського вченого-адміністративіста академіка 

В.Б. Авер′янова  зміст принципу верховенства права та його застосування в 

сфері виконавчої влади отримали предметний розгляд та спрямування 

розвідок вітчизняних дослідників в сфері реалізації прав людини при 

взаємодії з органами публічної адміністрації. У роботах В.Б. Авер′янова було 

представлено один з основних пануючих у сучасній вітчизняній доктрині 

адміністративного права підходів щодо змісту та значення принципу 

верховенства права для оновлення вітчизняної адміністративно-правової 

доктрини, а також його значення для реформування системи принципів 

адміністративного права. 

Академік В.Б. Авер′янов вважав, що „концептуальна перевага 

запровадження в адміністративному праворозумінні принципу верховенства 

права полягає в тому, що він дозволяє відійти від суто позитивістського 

тлумачення права – як продукту вольових рішень вищих суб’єктів державної 

влади, наповнюючи це тлумачення більш гуманістичними елементами теорії 

природного права. Для потреб правозастосування розкриття реального змісту 

ідеї (принципу) верховенства права можливе передусім за умови зміщення 

акцентів із проблеми „утвердження” прав людини на проблему „забезпечення 

реалізації” прав і свобод людини і громадянина” [3, С. 267]. З цим слід, 

безумовно, погодитися, адже принцип верховенства права потребує 

концептуального переосмислення змісту та спрямованості діяльності 



124 

держави, місця людини у взаємодії органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування з громадянами. 

На думку к.ю.н. А.А. Пухтецької «за часів незалежності у дослідженнях 

вітчизняних вчених основна увага приділялася розмежуванню поняття 

верховенства права з поняттям правової держави, принципом законності, а 

також широко відомою стала дискусія щодо співвідношення принципів 

верховенства права та верховенства закону» [98]. 

Щодо тлумачення змісту принципу верховенства права також важливо 

зазначити наукову позицію видатного українського теоретика права  П.М. 

Рабіновича: „під верховенством права слід розуміти всезагальну роль права у 

стосунках між усіма учасниками суспільного життя, у життєдіяльності 

державних  і недержавних організацій, соціальних спільностей, груп, 

об’єднань, усіх людей”[100]. А також слід згадати про визначення, подане 

П.М. Рабиновичем у „Юридичній енциклопедії”: „верховенство права – 

панування права у життєдіяльності громадянського суспільства і 

функціонуванні держави” [101].  

Означені формулювання заклали основи розуміння принципу 

верховенства права у вітчизняній доктрині права, проте до цього часу 

конкретизація вимог його дотримання, у т.ч. в сфері адміністративного 

судочинства, не дістала належного нормативного закріплення, що породжує 

необхідність звертатися до суду у випадку недотримання суб’єктами владних 

повноважень вимог верховенства права у дорученій їх сфері реалізації 

функцій та повноважень. 

На думку одного з батьків Конституції України М.І. Козюбри, «принцип 

верховенства права може бути розкрито тільки за умови дотримання певних 

гносеологічних позицій щодо права: по-перше, повинно мати місце 

розрізнення права і закону; по-друге, право слід розглядати не як акт 

державної влади, а як соціальний феномен, пов’язаний з такими категоріями, 

як справедливість, свобода, рівність, гуманізм; по-третє, прав має 

розглядатися у нерозривній зв’язці з правами людини» [54].  
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З цим важко не погодитися, та слід додати, що зміст принципу 

верховенства права слід тлумачити як живу концепцію, зміст якої 

розвивається в європейському конвенційному механізмі захисту прав людини 

з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини, а відтак 

і динамічно впливає на формування оновленого доктринального розуміння 

змісту, значення, вимог принципу верховенства права в європейських 

країнах, а також, в свою чергу, на формування нової судової практики 

захисту прав людини в Україні  з урахуванням вимог принципу верховенства: 

права щодо доступності судочинства, якості закону, виконання закону, 

юридичної визначеності, поващи законних очікувань громадян, які, хоча і 

відомі юристам, державним службовцям, проте в окремих випадках 

правозастосування залишаються не достатньо конкретизованими та 

потребують застосування ефективних механізмів адміністративно-правового 

захисту порушених прав, свобод, законних інтересів. 

Також згаданий автор зауважує, що на сьогодні принцип верховенства 

права „залишається належним чином неусвідомленим, а в підходах до його 

розуміння й надалі спостерігається досить широкий спектр думок – від 

ототожнення принципу верховенства права з традиційним для вітчизняної (і 

не тільки) теорії та практики принципом верховенства закону (щоправда, 

останнім часом часто з уточненням „правового закону”) до зведення 

верховенства права до верховенства справедливості й розуму”[53].  

Розглядаючи підхід М.І. Козюбри вітчизняні вчені наголошують, що 

„деякі складові принципу верховенства права не завжди напряму фіксуються 

у конституціях, і Конституція України у цьому відношенні не є винятком. 

Вони сформульовані переважно правовою наукою та судовою практикою, що 

ніяк не применшує їх значення для утвердження верховенства права. До 

таких його складових належать, зокрема, принципи визначеності та 

пропорційності”[53]. 
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  На його думку, під принципом визначеності  слід розуміти вимогу 

щодо чіткості підстав, цілей та змісту нормативних приписів, а під 

принципом визначеності – вимогу щодо визначення повноваження органів 

виконавчої влади у відносинах з громадянами та їх об’єднаннями лише 

законами. І хоча в Україні означені положення вже дістали певного 

доктринального осмислення, означені підходи слід вважати флагманами 

впровадження вимог принципу верховенства права в українській правовій 

системі. 

Суддя Конституційного суду України, д.юн. С.П. Головатий зауважує, 

що „верховенство права – це ідея виключно природного права, доктрини 

природного права, тобто – ідея, яка виникла на визнанні одного факту: 

людина як істота природи з’являється на світ з певними правами і свободами, 

яких їй ніхто не дає і ніхто не має права від неї відібрати. І ці права та 

свободи називаються основоположними, які є невідчужуваними” [21]. Слід 

також додатково вказати на те, що вимоги принципу верховенства права 

потрібно більш детально закріпити у законодавстві України, що регулює 

правоохоронну діяльність, а особливо – судові адміністративні провадження, 

в яких відбувається переважна більшість взаємостосунків у зв’язку з 

захистом прав людини у публічно-правовій сфері. 

Як зазначає А.А, Пухтецька, «з середини ХХ ст. принцип верховенства 

права отримав широке міжнародно-правове застосування. Вимоги щодо його 

утвердження та дотримання були закріплені у багатьох міжнародних 

договорах, угодах, деклараціях та хартіях, статутах та документах провідних 

міжнародних та європейських регіональних організацій» [97] .  Підходи до 

розуміння змісту, правових формул, ознак дотримання принципу 

верховенства права становлять основу перегляду доктринальнах позицій, 

сформованих в радянський час щодо розуміння означеного принципу та 

дозволяють прямо застосовувати їх положення для захисту інтересів 

громадян в Україні. 
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Також слід відмітити, що дотримання принципу верховенства права 

передбачено у Преамбулі та ст. 3 Статуту Ради Європи [131], де визначено, 

що „Усі члени Ради ... визнають принцип верховенства права”.  

З часу здобуття незалежності Україною питання формування 

самостійної системи адміністративних судів було одним з центральним у 

складі завдань адміністративно-правової та судової реформи. Проте, 

забезпечення самостійності як в структурному, так і в функціональному 

аспектах залишалося складним питанням державотворення. Для цього у 1992 

році було розроблено Концепцію судово-правової реформи, в якій було 

передбачено можливість створення адміністративних судів в Україні. 

В 1996 році у Конституції України в статтях 55, 124 було закріплено 

важливу функцію складового контролю саме у правовій формі 

адміністративної юстиції, що отримала самостійний статус  у вітчизняній 

системі правосуддя. З 1998 року, часу прийняття Концепції адміністративно-

правової реформи, адміністративна юстиція отримала деталізований 

цілепокладаючих орієнтир розвитку як самостійної форми судового 

контролю. 

В наступних кроках проведення судової реформи слід згадати про малу 

судову реформу 2001 року, та прийняття у 2002 році Закону України «Про 

судоустрій України», в якому було передбачено самостійні підрозділи, 

присвячені формуванню адміністративної юстиції. Важливим стало і 

створення Вищого адміністративного суду України, який зараз хоча і 

ліквідований, проте його діяльність сприяла виокремленню у самостійниу 

підсистему адміністративних судів. А з 2005 року – відбулося ухвалення 

Кодексу адміністративного судочинства України та зазначений суд розпочав 

свою діяльність. 

Засади проведення судової реформи в Україні були предметом уваги 

багатьох світових організацій - Організації з безпеки та співробітництва  в 

Європі, Ради Європи, Європейського Союзу, Світового банку, що виділяли 

значні фінансові ресурси на її проведення. Відповідно до їх звітів цілі судової 
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реформи в Україні були досягнені лише частково, тому потребують 

подальшого удосконалення, зокрема, в аспекті забезпечення доступності 

адміністративного судочинства в Україні.  

Важливо згадати у даному контексті звіт Світового Банку “Світовий 

банк та Реформи Верховенства права” [97]. «У цій роботі, зокрема, 

наводиться логічне обґрунтування трансформації сучасного значення 

принципу верховенства права загалом та його використання в 

глобалізаційних та євроінтеграційних процесах. Особливо треба наголосити 

на запропонованому у даному дослідженні виділенні конкретних шляхів 

запровадження та утвердження принципу верховенства права, а саме, 

виділення двох основних напрямків (способів) реформування на його основі:  

1) законодавства (щонайменше, це підготовка та прийняття законів у 

п’яти основоположних сферах: власність; договори; компанії; банкрутство; 

конкуренція); та  

2) інституцій (в тому числі реформування судів, органів виконавчої 

влади; органів реєстрації права на власність; інституту омбудсмена; 

юридичних навчальних закладів та центрів підготовки судових працівників, 

асоціацій адвокатів; виконавчої служби)» [94]. 

В наукових публікаціях сучасних європейських дослідників, зокрема, 

М. Фромонта, Ж.Раза, П. Дельвольве, Ю. Шварце наголошується на 

необхідності удосконалення захисту прав людини не тільки у взаємодії з 

адміністративними органами, але й при зверненні до адміністративних судів 

при оскарженні незаконних індивідуальних рішень, які досі в українському 

законодавстві належним чином не запроваджені, в доктрині дискутуються на 

рівні пропозицій та рекомендацій. 

Зокрема, Ж. Зіллер, відомий в Україні своїми фундаментальними 

адміністративно- та конституційно-правовими дослідженнями в сфері 

євроінтеграції та адміністративної конвергенції, зазначав, що “концепції 

правової держави, законності та верховенства права розвивалися у різних 

країнах, проте, не будучи ідентичними, принцип законності, Rechtstaatlichkeit 
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та rule of law разом передбачають підкорення адміністративному праву, а 

отже, судовому контролю. У цьому, як зазначає згаданий автор, полягає 

основа адміністративного права в усіх країнах Західної Європи у ХХ столітті 

[94]. 

З огляду на вищезазначене, у даному підрозділі дисертантом  

формулюються пропозиції та рекомендації на основі системного підходу до 

удосконалення адміністративно-правових засад, організаційно-технічних, 

практичних аспектів удосконалення адміністративного процесуального 

законодавства щодо подання позову (звернення) до адміністративного суду. 

Серед основних проблем, пов’язаних з розглядом звернень, що 

надходять до адміністративних судів, слід виокремити наступні: проблеми, 

пов’язані з оформленням судових документів, з виправленням технічних 

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

документів адміністративної справи, браком аргументації, посилання на 

процесуальні засади захисту порушених прав, додатків до позову, тощо. 

Звернення до адміністративних судів надходять і поза судовими 

адміністративними провадженнями, можуть бути спрямовані на надання 

інформації щодо загального функціонування судової системи, діяльності 

окремого суду, статистичної інформації, узагальнень судової практики і 

надаватися на вимогу осіб відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». Проте в даному підрозділі центральну увагу буде 

приділено саме процесуальним аспектам удосконалення розгляду звернень 

до адміністративного суду з питань судового захисту порушених 

суб’єктивних прав громадян в публічно-правовій сфері. 

Тому важливо визначити практичні проблеми, спрямовані на 

удосконалення процесуальних засад розгляду звернень в судових 

адміністративних провадженнях та спрощення вимог щодо подання позову, 

оформлення доказів, додатків до позову тощо. 

В першу чергу, потребують уваги такі напрями розвідок:                               

1) узагальнення сучасних практичних засад звернення до адміністративного 
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суду з позовом про захист порушених суб’єктивних прав особи;                           

2) формулювання пропозицій та рекомендацій щодо спрощення подання 

позову, документів, додатків до позову в адміністративному судочинстві з 

метою підвищення доступності адміністративного судочинства;                                

3) обґрунтування пропозицій, спрямованих на удосконалення процесуальних 

положень Кодексу адміністративного судочинства України. Наступні 

напрями розвідок мають бути звернуті на взаємоузгодження процесуальних 

засад різних видів судочинства, спрямованих на забезпечення доступності 

судочинства. 

На сьогодні звернення до адміністративного суду з метою захисту 

порушених прав гарантоване Кодексом адміністративного судочинства 

України, конституційними засадами судочинства, міжнародними та 

європейськими актами, ратифікованими Верховною Радою України.  Проте 

практичні аспекти звернення до адміністративного суду залишаються досить 

складними, обтяжливими, занадто деталізованими, а подекуди – 

неможливими для виконання звичайними громадянами, не обізнаними з 

проблемами практичного захисту своїх інтересів в судах. Тому важливо 

звернути увагу на необхідність спрощення звернення до суду як в аспекті 

реалізації функцій адміністративного судочинства, так і загалом судової 

системи в Україні. 

Серед найпоширеніших проблем, пов’язаних зі зверненням до 

адміністративного суду слід визначити: по-перше, надзвичайну 

ускладненість структури, змісту, вимог до форми позову в адміністративному 

судочинстві відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства 

України. У своїй переважній більшості, вимоги щодо складання 

адміністративного позову переобтяжені деталізацією доказової бази, хоча 

презюмується визнання вини суб’єкта владних повноважень і тягар 

доказування має бути покладений на нього, а не на приватну особу. Проте, на 

жаль, невідповідність вимогами щодо оформлення адміністративного позову, 

додатків до нього, відповідно до чинного законодавства є підставою для 
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відмови в прийнятті відповідного процесуального документа, що 

унеможливлює розгляд справи адміністративним судом. 

Натомість європейська практика засвідчує значне спрощення вимог, в 

тому числі до процесуальних документів, які подаються громадянами, які 

необхідно враховувати і у вітчизняній процесуальній практиці, зокрема, 

щодо заборони вимагати додаткові документи, особливо ті, що знаходяться в 

офіційних реєстрах публічної адміністрації, неприпустимості зловживання 

правами посадовими особами канцелярій адміністративних трибуналів при 

наданні судових послуг, забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної 

некомпетентними діями, рішеннями працівників суду, його апарату. 

Звернення до адміністративного суду в судових адміністративних 

провадженнях часто пов’язано з помилками практичного характеру щодо 

подання позову до адміністративного суду, заповнення процесуальних 

документів, оформлення доказів в адміністративній справі, виконанням 

інших дій,пов’язаних з оформленням позову, які вважаються необхідними та 

виключними за своїм характером для виконання юридично значимих дій 

щодо офіційного подання позову до адміністративного суду. Можна 

узагальнити, що переважна більшість вимог, що не є безумовною підставою 

для неприйняття адміністративного суду, слід розглядати як 

необґрунтований адміністративний бар′єр, практичну перешкоду в доступі до 

адміністративного судочинства, які потребують поступового вилучення з 

вимог процесуального законодавства України. 

По-перше, слід загадати про деталізовані вимоги щодо змісту позову, 

визначених в Кодексі адміністративного судочинства України, які, на наш 

погляд, занадто детально конкретизують обов’язкові вимоги до 

адміністративного позову, в такий спосіб надаючи факультативним ознакам 

характер безумовних, істотних, без яких унеможливлюється прийняття 

адміністративного позову працівником канцелярії адміністративного суду. 

На противагу цьому бар′єру слід навести практику заборони відмов в 

практиці адміністративних органів європейських країн та передачі звернень 
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за належністю уповноваженим адміністративним органам. Аналогію слід 

провести і щодо судових адміністративних проваджень, в яких не 

припустиме приниження гідності осіб через невиконання окремих 

формальних критеріїв, брак знань, практики, інформації що до захисту 

порушеного права. На мій погляд, доцільно звернути увагу широкого кола 

науковців, теоретиків на проблему відмов в прийнятті адміністративних 

позовів, адже переважна кількість звернень до адміністративного суду 

пов’язана з особливо важливими проблемами в публічно-правовій сфері, які 

потребують негайного вирішення та забезпечення, а також виконання, 

особливо щодо соціальних пільг, виплат, тощо. 

По-друге, не зрозуміло, чому надання квитанції про сплату судового 

збору, передбаченого Законом України «Про судовий збір», Кодексом 

адміністративного судочинства України, досі залишається обов’язковою 

вимогою щодо прийняття позову адміністративним судом, адже судові 

витрати в будь-якому випадку будуть сплачені винуватою стороною. До того 

ж у багатьох категоріях спорів щодо захисту прав соціально вразливих верств 

населення уникнення цього аспекту дозволить прийняти до розгляду більше 

справ, а питання забезпечення сплати судового збору може бути вирішене на 

наступній процесуальній стадії. 

По-третє, занадто деталізовані вимоги щодо оформлення усіх елементів 

адміністративного позову, на мій погляд, перекладають юридичні 

формальності на суб’єкта звернення, в той час як мають за своїм 

призначенням лише окреслити зміст порушеного права та зазначити 

суб’єктів – учасників публічно-правового спору. Інколи суб′єкту звернення 

доводиться годинами витрачати час на пошук ідентифікуючої інформації 

щодо юридичної особи, місця реєстрації, місця фактичного перебування, 

адреси для листування, контактної інформації, яка до того ж може бути 

помилковою. Тому доцільно було б розробити публічні реєстри відповідної 

інформації, що містила б відповідну інформацію та використовувалась 

працівниками судів для подальшої конкретизації, деталізації інформації про 
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відповідача, не перекладаючи тягар пошуку інформації на плечі суб’єкта 

звернення. 

По-четверте, на практиці виникають проблеми, пов’язані з правильним 

засвідченням копій документів, які мають перебувати в офіційних реєстрах 

публічної адміністрації, а насправді знову ж таки від суб’єкта звернення 

вимагається подання як ксерокопій, так і додаткове проставлення підписів, 

засвідчувальних надписів, тиражування в кількох примірниках документів та 

доказів, що приєднуються до адміністративного позову. Слід звернути увагу 

на те, що документи, наявні в публічних реєстрах за усталеною 

європейською практикою не потребують нового підтвердження як в 

адміністративних так і в судових органах, адже мають сумісні програмні 

комплекси та дозволяють он-лайн перевірити ідентифікуючу інформацію про 

суб’єкта звернення та про відповідача в адміністративній справі. Необхідно 

спрощувати вимоги щодо подання документів, виключаючи ті, що наявні в 

актуальних публічних реєстрах. 

По-п′яте, в переважній більшості адміністративних судів України досі 

не налагоджена сучасна інформатизація, консультування громадян, відсутні 

практичні можливості ознайомитися з інформацією в цифровому вимірі на 

обладнання, розташованому в приміщенні суду, що додатково обтяжує 

суб′єкта звернення незручностями технічного характеру, несе додаткові 

витрати, як не відшкодовуються в складі судових витрат. 

По-шосте, радянська практика формалізму не залигає судові установи і 

суб’єктам звернення не доводиться розраховувати на певну гнучкість при 

вирішенні проблем з поданням звернень до адміністративних судів, у разі 

формальної невідповідності справа в 90 % випадків буде повернена суб’єкту 

звернення без будь-яких письмових рекомендацій щодо внесення змін, 

доповнень, в кращому випадку усно направлять до адвоката, який займається 

такою категорією спорів і співпрацює з цим адміністративним судом. 
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По-сьоме, звільнення від судових витрат, судового збору залишається 

не розробленою проблематикою, адже судовій системі вона не вигідна, а 

розвиток цієї проблематики поза її інтересами унеможливлюється, 

аргументуючи перевантаженістю адміністративних судів, а фактично 

відбираються до розгляду вигідні в фінансовому аспекті категорії спорів, 

нівелюючи призначення адміністративного судочинства. 

Щодо формулювання пропозицій та рекомендацій щодо спрощення 

подання позову, документів, додатків до позову в адміністративному 

судочинстві з метою підвищення доступності адміністративного судочинства 

слід вказати, по-перше, на спрощення процесуального порядку звернення до 

адміністративного суду, розширивши можливості подання звернень в 

електронному режимі, а в екстрених випадках – і усно, через голосовий 

інформатор з ідентифікацією суб’єкта звернення. По-друге, слід переглянути 

місце суб’єкта звернення в адміністративному судочинстві, сприяючи 

всебічному захисту його процесуальних прав та інтересів, не допускаюся 

дискримінації, приниження гідності, забезпечення безсторонності, 

доступності адміністративного судочинства. Додатки до позову не можуть 

виступати перешкодою подачі позову, і на наш погляд, можуть бути подані 

окремо, в той час як неприйняття позову – загроза відновленню 

справедливості в публічно-правовій сфері, тому ці вимоги слід роз’єднати в 

процесуальному законодавстві. 

Стосовно обґрунтування пропозицій, спрямованих на удосконалення 

процесуальних положень Кодексу адміністративного судочинства України, 

серед основних з них слід відмітити: спрощення процесуальних засад 

прийняття звернень канцеляріями адміністративних судів в контексті 

забезпечення доступності адміністративного судочинства як центральної 

вимоги принципу верховенства права; передбачення спрощеного порядку 

подання адміністративного позову соціально вразливими категоріями осіб; 

переглянути функції законних представників та залучити до їх складу 

судового омбудсмена, працівників суду у разі невиконання своїх обов’язків 
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законними представниками у справах за зверненням малолітніх, 

неповнолітніх осіб. 

Потребують розвитку і положення щодо закріплення повноважень 

працівників канцелярій адміністративних судів в процесуальному 

законодавстві, адже їх дії та рішення напряму пов’язані з прийняттям або не 

прийняттям позову адміністративним судом, і такі дії в публічно-правовій 

сфері не можуть залишатися без можливостей оскарження, своєчасного 

виправлення. 

З урахуванням вищевикладеного, слід зробити наступні висновки: 

1. Сучасна практика прийняття звернень адміністративними судами 

потребує удосконалення з точки зору повнішого захисту порушення прав 

громадян та здійснення надійного процесуального представництва, особливо 

стосовно соціально вразливих груп громадян, малолітніх та неповнолітніх 

осіб.  

2. Процесуальне законодавство України потребує значного 

спрощення та скорочення обов’язкових вимог до процесуальних документів з 

метою більш ефективного реагування на вирішення проблем захисту прав 

людини в публічно-правовій площині. 

3. Судовий збір та його сплата не може бути перешкодою у 

прийнятті позову адміністративним судом та потребує перегляду відповідних 

положень спеціального закону та Кодексу адміністративного судочинства 

України, так само як і квитанція про його сплату не повинна бути надана 

тільки в паперовому вигляді, адже розвиток цифрових технологій пропонує 

низку альтернативних варіантів. 

4. Зменшення судових витрат, вимог щодо оформлення позову, 

додатків до нього, документів та доказів разом сприяють формуванню довіри 

до суду, держави в цілому, зменшення адміністративних, організаційних 

бар′єрів, що сприяє підвищенню доступності адміністративного судочинства, 

захисту прав людини. 
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3.2. Удосконалення адміністративних, організаційно-правових і 

фінансових аспектів доступності адміністративного судочинства для 

соціально вразливих категорій громадян 

Розвиток ідей та поглядів на формування справедливого судочинства 

триває в Україні та світі понад два тисячоліття, проте лише на початку ХХІ 

століття в законодавстві пострадянських держав почали отримувати 

закріплення конкретизовані елементи та компоненти, вимоги до системних 

зв’язків у сфері судочинства, що обумовлюють складність вирішення 

поставленого наукового завдання.  

Доступність адміністративного судочинства є важливою цінністю 

суспільства в цілому, держави, громадян, а загалом – усіх учасників 

суспільних відносин, адже завдяки справедливому і пропорційному 

прийняттю судових рішень збільшується довіра до влади, держави, судової 

системи, і, відповідно, зменшується корупційний тиск та альтернативні не 

правові форми вирішення конфліктів в публічно-правовій сфері. 

В кожному суспільстві судова система складалася як своєрідна замкнена  

система, що завжди спрямована на захист інтересів держави, панівного класу, 

олігархів, і мала б забезпечувати розгляд спорів загального населення у 

рівний, справедливий, адекватний спосіб, проте в кожній державі можна 

спостерігати лише ступінь наближення до таких чистих форм і ідей 

філософського порядку, аксіологічних цінностей, недосяжних ідеалів. В 

Україні також доступність адміністративного судочинства, на наше 

переконання, є формалізованою ідеєю [1-3], аксіомою, що ще потребує 

впровадження та поступової реалізації на території всієї держави, в 

триватиме цей складний процес реформування не одне десятиріччя. 

Як показує судова статистика, до адміністративних судів звертається 

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

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

державу, в основному – суб’єктами владних повноважень у справах 

надзвичайної суспільної ваги – з приводу виплати пенсій, субсидій, 
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соціальних допомог, проведення виборів, прийняття рішень в індивідуальних 

справах з порушенням закону, що становить особливий суспільний та 

індивідуальний інтерес означених суб’єктів. Проте до цього часу не 

вирішеними залишаються більшість проблем забезпечення доступності 

адміністративних судів в Україні: від організаційно-технічних, фінансових 

питань, - до безпосередньої взаємодії з громадянами та інформування та 

консультування їх про порядок вчинення тих чи інших процесуальних дій 

для уможливлення судового захисту їх прав та інтересів. 

Тому метою даного підрозділу є проведення комплексного аналізу 

сучасних проблем забезпечення доступності адміністративних судів в 

Україні та формулювання висновків та пропозицій, які б змогли вказати 

законотворцям та політикам на пріоритетно важливі сфери, в яких має 

здійснюватися забезпечення доступності адміністративного судочинства та 

створюватися належні умови для розвитку судочинства в цілому. 

Серед основних завдань слід визначити:  

1) окреслення сучасних проблем забезпечення доступності 

адміністративного судочинства;  

2) виокремлення груп проблем, що стосуються реалізації 

адміністративного судочинства в Україні у взаємозв’язку з проблемами 

недоступності адміністративного судочинства окремим групам громадян;  

3) розвиток положень щодо організаційно-правових засад забезпечення 

адміністративного судочинства в Україні;  

4) формулювання пропозицій щодо удосконалення судоустрою в Україні 

та проведення адміністративно-правової реформи. 

Доступність адміністративного судочинства визнається в міжнародних, 

європейських актах як одна з центральних вимог принципу верховенства 

права, її забезпечення не може ігноруватися або недооцінюватися 

політиками, законотворцями, державними діячами, хоча такі факти і є в 

сучасній державотворчій практиці в Україні. Виходячи з позитивістських 

засад праворозуміння, вітчизняні вчені і дослідники попередньої формації 
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трактували принцип верховенства права як суму обсягів двох окремих понять 

– верховенства та права, - що призвело до хибних висновків та повторних 

досліджень вже дослідженого та впровадженого в законодавство 

європейських країн нового, самостійного терміна з складним 

підпорядкуванням обсягів значень в межах однієї системи.  

До таких груп основних значень, зокрема, європейськими дослідниками 

було віднесено: вимоги юридичної визначеності, вимоги якості закону, 

вимоги поваги і захисту законних очікувань громадян, вимоги доступності 

судочинства, вимоги виконання судових рішень та деякі інші, перелік яких 

не  є сталим, а розвивається з урахуванням судової практики Європейського 

суду з прав людини. Тому важливо забезпечити комплексне впровадження 

змісту та вимог принципу верховенства права і в українському законодавстві, 

адже ратифіковані Україною міжнародні та регіональні європейські акти на 

цьому наголошують та підтримують демократичні трансформації вітчизняної 

правової системи. 

Серед основних сучасних проблем забезпечення доступності 

адміністративного судочинства в Україні слід віднести:  

1) проблеми, пов’язані з нерозвиненістю судової системи України та 

потребами подальшого її розвитку: відсутність важливих категорій спорів, 

підсудних адміністративним судам в сферах, де делікти громадян залежать 

від особливостей національної політики та легалізації певних видів 

діяльності: наркотики, алкоголь, азартні ігри, проституція, сирітство, 

неблагополучні сім′ї, праця неповнолітних тощо. Коротко уточнимо, що в 

європейських країнах ці проблеми вирішуються в адміністративних судах в 

різних категоріях спорів, причому саме тому, що держава легалізувала ті чи 

інші види діяльності та несе за це підвищену відповідальність, тому в разі 

деліктів громадян не слід піддавати кримінальному покаранню, а 

обмежуються адміністративними деліктами;  

2) проблеми, пов’язані з недосконалістю правового забезпечення 

доступності адміністративного судочинства: реформування системи 
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судоустрою раз на десять років не дозволяє своєчасно впроваджувати 

системні зміни, що потребує суспільство, зокрема, щодо впровадження 

елементів принципу верховенства права.  

Пояснимо, що чинне законодавство України потребує, на наш погляд, 

прийняття  окремого Закону України «Про забезпечення доступності 

адміністративного судочинства», адже саме в цьому виді судочинства 

вирішуються найважливіші для громадян публічно-правові спори, а 

специфіка участі в адміністративному судочинстві переобтяжена суб’єктами, 

які мають значні особливості та часто не можуть самостійно здійснювати 

своє представництво, реалізовувати процесуальні права та обов’язки;  

3) проблеми, пов’язані з практичними проблемами організаційно-

технічного забезпечення діяльності адміністративних судів на сучасному 

рівні: до них слід віднести, зокрема, використання застарілих приміщень, 

недостатньо технічно оснащених для надання судових послуг населенню, в 

них неможливо приєднатися до інтернет-мережі, переглянути прийняті 

судові рішення, інформація розміщена в коридорах скоріше застаріла, не 

систематизована, роздрукована зблідлими чорнилами, розташована в 

хаотичному порядку, стенди  майже не використовуються, дошки оголошень 

заміняють стіни та скотч; відомості про суми сплати судового збору 

розміщені безсистемно, і старі, і нові, - розбирайся сам, які хочеш – такі і 

сплачуй, що особливо складно для осіб, які ніколи не мали справи з 

поданням адміністративного позову до суду;  

4) проблеми, пов’язані зі складнощами взаємодії з громадянами, 

суб’єктивним фактором: тривалі черги біля канцелярії адміністративного 

суду, прийняття документів однією особою, тривалий час перевірки 

паспортних даних, сум сплати судового збору, додатків до позову, 

підписання конвертів, копій документів в присутності співробітника 

канцелярії, - створюють значні втрати часу для всіх учасників, у т.ч. для 

безпосередньо тих осіб, які очікують в черзі на подання своїх матеріалів 

адміністративної справи, а також слід відмітити проблеми короткої 
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тривалості часу відкритості канцелярії для прийняття документів – виключно 

перша половина дня, що створює перешкоди в доступі до судочинства;  

5) проблеми, пов’язані з складнощами взаємодії з суддями 

адміністративних судів: суб’єктивізм, заангажованість, неуважність, 

скептичність, відсутність індивідуальних консультацій, прискіпливе 

ставлення до документів, - хоча і поодинокі, проте прикрі випадки 

нехтування людською гідністю в особливо важливій сфері захисту 

порушених прав громадян; 

6) проблеми, пов’язані зі складнощами оскарження судових рішень: в 

Україні досі не скорочені строки оприлюднення судових рішень та строки їх 

апеляційного перегляду, на практиці строки затягуються, контроль за 

безпідставними розтягуваннями строків апеляційного оскарження не 

проводиться, хоча це і суперечить вимогам забезпечення своєчасного 

виконання судових рішень; 

7) проблеми, пов’язані зі складнощами виконання судових рішень: в 

Україні досі не створені спеціалізовані органи з виконання судових рішень 

при центральних органах виконавчої влади, їх територіальних відділеннях, 

брак фінансування примусового виконання адміністративних рішень; 

8) проблеми, пов’язані зі складнощами оскарження судових рішень в 

Європейському суді з прав людини: недоступність загальної інформації про 

порядок оскарження до Європейського суду з прав людини, проблеми 

підготовки заявки в електронному вигляді та подання в шестимісячний строк 

з дати постановлення кінцевого судового рішення у справі, тощо. 

Що ж до виокремлення груп проблем, що стосуються реалізації 

адміністративного судочинства в Україні у взаємозв’язку з проблемами 

недоступності адміністративного судочинства окремим групам громадян, 

слід підкреслити, що в даному сегменті першочергового вирішення 

потребують проблеми соціально незахищених груп населення, які за 

ознаками віку, статті, освіти, громадянства не можуть самостійно 

здійснювати захист порушених прав. Тому в Законі України «Про 
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доступність адміністративного судочинства», на наш погляд, слід 

передбачити деталізовані правові механізми консультування, інформування, 

фінансування, допомоги означеним представникам вразливих категорій 

населення з метою забезпечення повного, неупередженого, своєчасного 

вирішення конфліктних ситуацій за допомого процесуальних засобів 

адміністративного судочинства.  

Наприклад, малолітні особи не можуть здійснювати захист своїх 

порушених прав без допомоги законного представника, а в останнього сплата 

судового збору може бути обтяжливою, в такому випадку необхідно 

передбачити можливість подання довідки про фінансовий стан сім′ї та 

несплату судового збору. Якщо ж законний представник несумлінно ставить 

ся до своїх обов’язків та відмовляє малолітній особі в можливості судового 

захисту її порушених прав, на наш погляд, було б справедливо передбачити 

можливість звернення до судового Омбудсмена або до голови суду самим 

малолітнім та призначення йому іншого представника, як з членів родини, 

так і за місцем проживання, навчання, або представника з членів апарату 

суду, оскільки важливість захисту та відновлення порушеного права значно 

перевищує формалізовані вимоги щодо сплати судового збору. 

Розвиток положень щодо організаційно-правових засад забезпечення 

адміністративного судочинства в Україні необхідно забезпечити з 

урахуванням таких аспектів, як: удосконалення організаційної структури 

адміністративного суду, організації простору з урахуванням вимог 

інформування та консультування громадян, надання місця для сидіння, 

заповнення інформації, її тиражування, надсилання, зберігання в приміщенні 

суду, для чого передбачити окремі комп’ютеризовані та оснащені 

програмними комплексами захисту інформації окремі кімнати для громадян. 

На наш погляд, лише окремі громадяни можуть з використанням портативної 

техніки оперативно внести певні зміни в судові документи, тому зазначена 

пропозиція стане в нагоді багатьом громадянам, що звертаються до 

адміністративних судів.  
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Також важливо забезпечити можливість сплати на місці судового збору 

та отримання оригіналу квитанції про сплату, що подається до канцелярії 

адміністративного суду, адже електронна копія квитанції про сплату 

судового збору досі не приймається. Так само важливо забезпечити громадян 

дошками оголошень з актуальною інформацією та примірниками заповнених 

документів в різних категоріях спорів, зручними місцями для обробки, 

ознайомлення з інформацією, а в окремому порядку – для комп’ютеризованої 

обробки даних, їх копіювання, надсилання та зберігання на зйомник дисках, 

флеш-дисках, зовнішніх пристроях тощо. 

Формулювання пропозицій щодо удосконалення судоустрою в Україні 

та проведення адміністративно-правової реформи базується на вимогах 

демократизації та дотримання прав громадян, зокрема, вимог принципу 

верховенства права в Україні, для чого необхідно передбачити впровадження 

подальших кроків адміністративно-правової реформи, спрямованих на 

створення окремих інституцій, які б взаємодіяли з громадянами з приводу 

захисту порушених прав осіб, зокрема: запровадити інститут Судового 

Омбудсмена та наділити його повноваженнями з забезпечення судового 

захисту прав малолітніх, неповнолітніх осіб, осіб, що не мають законних 

представників або зловживають своїми обов’язками, а також надати право 

взаємодії з іншими правоохоронними та судовими органами для 

оперативного подання інформації до судового розгляду. 

Важливим кроком судової реформи є і створення при Президенті 

України спеціального уповноваженого органу з забезпечення доступності 

адміністративного судочинства у формі Комісії, яка була б уповноважена 

координувати діяльність з забезпечення доступності адміністративного 

судочинства на всій території України, формувати уніфіковану практику, 

спрямовувати зусилля теоретиків та практиків на впровадження доступного 

судочинства. 

Враховуючи викладене, слід зробити наступні висновки:   
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1.Забезпечення доступності адміністративного судочинства є не тільки 

важливим елементом принципу верховенства права, його вимоги мають 

важливе значення для захисту прав, законних інтересів значної кількості 

громадян України, тому означені вимоги мають бути гарантовані на рівні 

Закону України «Про доступність адміністративного судочинства», в якому 

особлива увага має бути приділена захисту інтересів малолітніх, 

неповнолітніх осіб, можливості звернення до Судового Омбудсмена, заміни 

законного представника у разі невиконання обов’язків за законом, 

можливість призначення представника в суді для розгляду справи особи, що 

не досягла віку адміністративної процесуальної дієздатності. 

2. Сучасні проблеми забезпечення адміністративного судочинства 

потребують вирішення в наступних групах аспектів значень: а) проблеми, 

пов’язані з нерозвиненістю судової системи України та потребами 

подальшого її розвитку; б) проблеми, пов’язані з недосконалістю правового 

забезпечення доступності адміністративного судочинства; в) проблеми, 

пов’язані з практичними проблемами організаційно-технічного забезпечення 

діяльності адміністративних судів на сучасному рівні; г) проблеми, пов’язані 

зі складнощами взаємодії з громадянами, суб’єктивним фактором;                        

д) проблеми, пов’язані з складнощами взаємодії з суддями адміністративних 

судів; е) проблеми, пов’язані зі складнощами оскарження судових рішень;              

є) проблеми, пов’язані зі складнощами виконання судових рішень;                      

ж) проблеми, пов’язані зі складнощами оскарження судових рішень в 

Європейському суді з прав людини. 

3. Важливо приділити значну увагу проблемам, що стосуються 

реалізації адміністративного судочинства в Україні у взаємозв’язку з 

проблемами недоступності адміністративного судочинства окремим групам 

громадян, адже в даному сегменті першочергового вирішення потребують 

проблеми соціально незахищених груп населення, які за ознаками віку, 

статті, освіти, громадянства не можуть самостійно здійснювати захист 

порушених прав. 
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4. Розвиток положень щодо організаційно-правових засад 

забезпечення адміністративного судочинства в Україні необхідно 

забезпечити з урахуванням таких аспектів, як: удосконалення організаційної 

структури адміністративного суду, організації простору з урахуванням вимог 

інформування та консультування громадян, надання місця для сидіння, 

заповнення інформації, її тиражування, надсилання, зберігання в приміщенні 

суду, для чого передбачити окремі комп’ютеризовані та оздоблені 

програмними комплексами захисту інформації окремі кімнати для громадян. 

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1.Внесення змін до Конституції України в контексті впровадження 

судової реформи дозволило переглянути класичні засади судоустрою 

України, проте досі не вирішеними залишаються важливі аспекти 

забезпечення комплексного дотримання вимог принципу верховенства права, 

його конкретизації як в конституційних положеннях, так і актах чинного 

законодавства України матеріального та процесуального змісту. 

Інтерпретація поняття, ознак, критеріїв дотримання принципу 

верховенства права в українському законодавстві проведена поверхово, без 

належної конкретизації складови х та властивостей, взаємозалежності цих 

вимог зі спорідненими концепціями належного урядування, належної 

адміністрації, які становлять серцевину вимог сучасних європейських актів 

законодавства та є орієнтиром для проведення державно-правових реформ.  

Понад двадцять років в Україні триває складний процес судової 

реформи, формування національної системи адміністративного судочинства, 

яка характеризувалася особливостями спеціалізації адміністративних судів 

до 2010 року, а пізніше – віднесенням їх по системи загальних судів, що, хоч 

і є дискусійним, проте відображає особливості місця, ролі, юрисдикції 

адміністративних судів в сучасних умовах реформування правової системи. 
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У 2005 році зміст принципу верховенства права отримав закріплення в 

розрізі ключових вимог в Кодексі адміністративного судочинства України, 

проте, запропонований підхід до тлумачення його змісту та суттєвих ознак, 

на наш погляд, залишається досить обмеженим, не містить прямого 

закріплення таких суттєвих елементів, як: доступність судочинства, належне 

законодавство, якість закону, виконання судових рішень, ефективність 

прийняття рішень, відповідальність перед приватними особами органів 

державної влади (як спеціального виду відповідальності держави перед 

особою).  

З огляду на це, необхідно досліджувати підходи до закріплення вимог 

принципу верховенства права в національному законодавстві про судоустрій, 

статус суддів, процесуальних кодифікованих актах з метою формування 

пропозицій щодо оновлення та деталізації вимог принципу верховенства 

права загалом, та, зокрема, в частині впровадження важливого елемента – 

доступності адміністративного судочинства як складової верховенства права. 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що зміст 

принципу верховенства права до цього часу не достатньо конкретизований як 

серед ключових функціональних зрізів компетенції центральних органів 

виконавчої влади, так і в підзаконних актах законодавства, що залишає 

велику предметну сферу досліджень як позитивних, так і спірних 

адміністративних проваджень.  

На наш погляд, аналіз вітчизняних актів законодавства доцільніше 

проводити шляхом не тільки нормативної оцінки, перевірки формули 

закріплення принципу верховенства права в конкретних актах законодавства, 

а шляхом їх комплексного аналізу та взаємозв’язку з фундаментальними 

положеннями міжнародних та вітчизняних актів законодавства, що 

поступово впроваджують відповідні вимоги. 

Хоча запровадженню вимог принципу верховенства права у 

вітчизняному, російському законодавстві і притаманні певні методологічні 

недоліки, помилки тлумачення, проте інколи аналіз таких викривлень 
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сучасної європейської концепції та принципу верховенства права дозволяє 

з′ясувати сутність, зміст держави, права в певному суспільстві. 

Змістовні порушення, відмінності в тлумаченні ключових елементів 

верховенства права, у тому числі вимог щодо доступності адміністративного 

судочинства, можуть призвести до неправильного тлумачення спектру 

проблем захисту прав людини, практичних обмежень доступності 

адміністративного судочинства, породження специфічної корупційної 

практики тощо. 

Зміст принципу верховенства права, закріплений в Конституції України 

та низці актів вітчизняного законодавства є не достатньою мірою 

конкретизований стосовно істотних вимог, що забезпечують доступність 

адміністративного судочинства, порівняно з сучасними критеріями, 

втіленими в судовій практиці Європейського суду з прав людини, рішеннях 

адміністративних трибуналів європейських національних судів. Це 

обумовлено специфікою проведення судової реформи в Україні на основі 

нерадянського та, переважною мірою, позитивістського підходу до 

праворозуміння. 

Важливим зовнішнім фактором, який, на погляд дисертанта, не дозволяє 

запровадити сучасне розуміння принципу верховенства права в актах 

законодавства, що стосуються впровадження судової реформи та 

спрямованих на підвищення відкритості, об’єктивності правосуддя в цілому, 

є брак фінансування національних бюджетних програм в цій сфері, а 

закордонні гранти переважною мірою спрямовуються на проблеми 

другорядні, вирішення яких дозволяє отримати короткостроковий результат 

для цілей грантодавців, проте часто не вирішують проблеми по суті. 

Обгрунтовано доцільність комплексного впровадження вимог 

доступності адміністративного судочинства як необхідної складової 

принципу верховенства права на рівні актів, що регулюють судові 

адміністративні провадження для забезпечення об’єктивного і 
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неупередженого захисту прав людини від незаконних дій, рішень, 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми – забезпечення доступності адміністративного 

судочинства в Україні як елемента принципу верховенства права. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Внесення змін до Конституції України в контексті впровадження 

судової реформи дозволило переглянути класичні засади судоустрою 

України, проте досі не вирішеними залишаються важливі аспекти 

забезпечення комплексного дотримання вимог принципу верховенства права, 

його конкретизації як в конституційних положеннях, так і актах чинного 

законодавства України матеріального та процесуального змісту. 

Інтерпретація поняття, ознак, критеріїв дотримання принципу 

верховенства права в українському законодавстві проведена поверхово, без 

належної конкретизації складових та властивостей, взаємозалежності цих 

вимог зі спорідненими концепціями належного урядування, належної 

адміністрації, які становлять серцевину вимог сучасних європейських актів 

законодавства та є орієнтиром для проведення державно-правових реформ.  

У 2005 році зміст принципу верховенства права отримав закріплення в 

розрізі ключових вимог в Кодексі адміністративного судочинства України, 

проте, запропонований підхід до тлумачення його змісту та суттєвих ознак, 

на наш погляд, залишається досить обмеженим, не містить прямого 

закріплення таких суттєвих елементів, як: доступність судочинства, належне 

законодавство, якість закону, виконання судових рішень, ефективність 

прийняття рішень, відповідальність перед приватними особами органів 

державної влади.  

З огляду на це, потребують подальшого вивчення підходи до 

закріплення вимог принципу верховенства права в національному 

законодавстві про судоустрій, статус суддів, процесуальних кодифікованих 

актах з метою формування пропозицій щодо оновлення та деталізації вимог 

принципу верховенства права загалом, та, зокрема, в частині впровадження 
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важливого елемента – доступності адміністративного судочинства як 

складової верховенства права. 

2. За результатами проведеного дослідження встановлено, що зміст 

принципу верховенства права до цього часу не достатньо конкретизований як 

серед ключових функціональних зрізів компетенції центральних органів 

виконавчої влади, так і в підзаконних актах законодавства, що залишає 

велику предметну сферу досліджень як позитивних, так і спірних 

адміністративних проваджень.  

На наш погляд, аналіз вітчизняних актів законодавства доцільніше 

проводити шляхом не тільки нормативної оцінки, перевірки формули 

закріплення принципу верховенства права в конкретних актах законодавства, 

а шляхом їх комплексного аналізу та взаємозв’язку з фундаментальними 

положеннями міжнародних та вітчизняних актів законодавства, що 

поступово впроваджують відповідні вимоги. 

Хоча запровадженню змісту принципу верховенства права у 

вітчизняному, російському законодавстві і притаманні певні методологічні 

недоліки, зокрема, помилки тлумачення, проте аналіз таких викривлень 

сучасної європейської концепції та розуміння принципу верховенства права 

дозволяє з′ясувати сутність, зміст держави, права в певному суспільстві. 

Змістовні порушення, відмінності в тлумаченні ключових елементів 

верховенства права, у тому числі вимог щодо доступності адміністративного 

судочинства, можуть призвести до неправильного тлумачення спектру 

проблем захисту прав людини, практичних обмежень доступності 

адміністративного судочинства, породження специфічної корупційної 

практики тощо. 

3. Зміст принципу верховенства права, закріплений в Конституції 

України та низці актів вітчизняного законодавства є не достатньою мірою 

конкретизований стосовно істотних вимог, що забезпечують доступність 

адміністративного судочинства, порівняно з сучасними критеріями, 

втіленими в судовій практиці Європейського суду з прав людини, рішеннях 
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адміністративних трибуналів європейських національних судів. Це 

обумовлено специфікою проведення судової реформи в Україні на основі 

нерадянського та, переважною мірою, позитивістського підходу до 

праворозуміння. 

Важливим зовнішнім фактором, який, на мій погляд, не дозволяє 

запровадити сучасне розуміння принципу верховенства права в актах 

законодавства, що стосуються впровадження судової реформи та 

спрямованих на підвищення відкритості, об’єктивності правосуддя в цілому, 

є брак фінансування національних бюджетних програм в цій сфері, а 

закордонні гранти переважною мірою спрямовуються на проблеми 

другорядні, вирішення яких дозволяє отримати короткостроковий результат 

для цілей грантодавців, проте часто не вирішують проблеми по суті. 

5. Обгрунтовано доцільність комплексного впровадження вимог 

доступності адміністративного судочинства як необхідної складової 

принципу верховенства права на рівні актів, що регулюють судові 

адміністративні провадження для забезпечення об’єктивного і 

неупередженого захисту прав людини від незаконних дій, рішень, 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 

Забезпечення доступності адміністративного судочинства є не тільки 

важливим елементом принципу верховенства права, його вимоги мають 

важливе значення для захисту прав, законних інтересів значної кількості 

громадян України, тому означені вимоги мають бути гарантовані на рівні 

Закону України «Про доступність адміністративного судочинства», в якому 

особлива увага має бути приділена захисту інтересів малолітніх, 

неповнолітніх осіб, можливості звернення до Судового Омбудсмена, заміни 

законного представника у разі невиконання обов’язків за законом, 

можливість призначення представника в суді для розгляду справи особи, що 

не досягла віку адміністративної процесуальної дієздатності. 

Доступність судочинства – базовий принцип верховенства права, його 

дотримання необхідно забезпечити як шляхом нормативно-правового 
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закріплення відповідних вимог на рівні законів та кодексів, що забезпечують 

реалізацію функцій правосуддя, так і шляхом сприяння формуванню 

правової культури, правової свідомості суддів, учасників розгляду справ в 

судах, що в комплексі сприятиме виробленню нової судової практики щодо 

спрощеного та доступного судочинства, подолання адміністративних 

бар’єрів та практики відмов у прийнятті позовних заяв за зверненням 

приватних осіб без відповідних спеціальних знань щодо письмового 

оформлення позовної заяви та порядку подання доказів, шляхом 

впровадження сучасних підходів щодо інформаційного та консультаційного 

забезпечення доступності судочинства в цілому, зокрема, адміністративного 

судочинства. За результатами проведеного аналізу встановлено, що 

доступність адміністративного судочинства – складова вимог дотримання 

принципу верховенства права, належного урядування, низки міжнародних 

актів, що забезпечують впровадження елементів верховенства права, 

демократичного врядування, захисту прав людини в демократичних правових 

системах сучасності.  

Недоступність адміністративного судочинства – протилежне негативне 

явище, такий стан об’єктивних можливостей приватних осіб при зверненні до 

адміністративних судів, який унеможливлює подання позову через 

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

консультаційні складнощі, що перешкоджають захисту порушених прав 

людини в порядку адміністративного судочинства. Отже, забезпечення 

доступності адміністративного судочинства – це комплекс вимог 

адміністративного, фінансового, організаційного, технічного, 

інформаційного забезпечення діяльності адміністративних судів, що 

сприяють підвищенню об’єктивних можливостей звернутися до суду за 

захистом порушених прав, всупереч корупційним практикам, не правовим 

формам взаємодії в суспільстві. 

5. Сучасні проблеми забезпечення адміністративного судочинства 

потребують вирішення в наступних групах аспектів значень: а) проблеми, 
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пов’язані з нерозвиненістю судової системи України та потребами 

подальшого її розвитку; б) проблеми, пов’язані з недосконалістю правового 

забезпечення доступності адміністративного судочинства; в) проблеми, 

пов’язані з практичними проблемами організаційно-технічного забезпечення 

діяльності адміністративних судів на сучасному рівні; г) проблеми, пов’язані 

зі складнощами взаємодії з громадянами, суб’єктивним фактором; д) 

проблеми, пов’язані з складнощами взаємодії з суддями адміністративних 

судів; е) проблеми, пов’язані зі складнощами оскарження судових рішень; є) 

проблеми, пов’язані зі складнощами виконання судових рішень; ж) 

проблеми, пов’язані зі складнощами оскарження судових рішень в 

Європейському суді з прав людини. 

Важливо приділити значну увагу проблемам, що стосуються реалізації 

адміністративного судочинства в Україні у взаємозв’язку з проблемами 

недоступності адміністративного судочинства окремим групам громадян, 

адже в даному сегменті першочергового вирішення потребують проблеми 

соціально незахищених груп населення, які за ознаками віку, статті, освіти, 

громадянства не можуть самостійно здійснювати захист порушених прав. 

Розвиток положень щодо організаційно-правових засад забезпечення 

адміністративного судочинства в Україні необхідно забезпечити з 

урахуванням таких аспектів, як: удосконалення організаційної структури 

адміністративного суду, організації простору з урахуванням вимог 

інформування та консультування громадян, надання місця для сидіння, 

заповнення інформації, її тиражування, надсилання, зберігання в приміщенні 

суду, для чого передбачити окремі комп’ютеризовані та оснащені 

програмними комплексами захисту інформації окремі кімнати для громадян. 

6. У сучасному адміністративному процесуальному законодавстві 

відбулися значні трансформації, пов’язані з проведенням судової реформою 

та уточненням низки процесуальних вимог щодо порядку розгляду спорів 

адміністративними судами. Серед основних проблем, пов’язаних з розглядом 

звернень, що надходять до адміністративних судів, слід виокремити 
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наступні: проблеми, пов’язані з оформленням судових документів, з 

виправленням технічних помилок, з нестачею оригіналу квитанції про сплату 

судового збору, інших документів адміністративної справи, браком 

аргументації, посилання на процесуальні засади захисту порушених прав, 

додатків до позову, тощо. 

7. Сучасна практика прийняття звернень адміністративними судами 

потребує удосконалення з точки зору повнішого захисту порушення прав 

громадян та здійснення надійного процесуального представництва, особливо 

стосовно соціально вразливих груп громадян, малолітніх та неповнолітніх 

осіб. Процесуальне законодавство України потребує значного спрощення та 

скорочення обов’язкових вимог до процесуальних документів з метою більш 

ефективного реагування на вирішення проблем захисту прав людини в 

публічно-правовій площині.  

8. Судовий збір та його сплата не може бути перешкодою у 

прийнятті позову адміністративним судом та потребує перегляду відповідних 

положень спеціального закону та Кодексу адміністративного судочинства 

України, так само як і квитанція про його сплату не повинна бути надана 

тільки в паперовому вигляді, адже розвиток цифрових технологій пропонує 

низку альтернативних варіантів.  
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