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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Однією з гарантій забезпечення захисту прав і свобод 

людини та громадянина України в адміністративному судочинстві є можливість 

апеляційного оскарження рішень судів першої інстанції, що не набрали 

законної сили, та розгляд цих скарг апеляційними судами. З огляду на це 

контрольна функція суду апеляційної інстанції потребує глибокого вивчення та 

якісно нового осмислення, метою яких є вдосконалення й підвищення 

ефективності апеляційного провадження. Проблеми реалізації чинного 

адміністративно-процесуального закону, численні законопроєктні пропозиції 

вказують на недостатню ефективність судової системи та контролю в 

адміністративному судочинстві, формалізацію процесу ухвалення відповідних 

процесуальних рішень. Це також може свідчити про те, що процес 

реформування інституту судового контролю триває, відбувається пошук шляхів 

його вдосконалення, створення доступної та ефективної системи судочинства, 

що відповідає європейським цінностям і стандартам захисту прав людини в 

Україні, які визначаються насамперед Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. та протоколами до неї, а також актами органів 

Ради Європи. Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи дають підстави 

стверджувати, що судовий контроль, як правило, повинен завершуватися 

апеляційною інстанцією. Особливе місце в цьому процесі відводиться доказам. 

У теорії та практиці адміністративного процесу тема доказування є однією з 

найважливіших. Це пояснюється тим, що під час адміністративного 

судочинства розглядаються справи, які вирішують долю людини. І від того, 

наскільки точно й повно буде досліджено всі матеріали справи та чи буде 

додержано вимоги закону, буде залежати правильність рішення суду. Тому 

сучасний стан адміністративного законодавства свідчить про постійний пошук 

законодавцем оптимальних шляхів перегляду судових рішень. Зміни, що були 

внесені до Кодексу адміністративного судочинства України (далі – 

КАС України) у 2017 р., зумовлюють актуальність теми дисертаційного 

дослідження, адже з внесенням цих змін та визнанням такими, що втратили 

чинність, окремих законодавчих актів істотно змінилася система перегляду 

судових рішень в адміністративному судочинстві. Раніше перегляд судових 

рішень, які не набрали законної сили, був можливий в апеляційному та 

касаційному порядку, а тепер такі рішення переглядаються в апеляційному 

порядку, натомість у касаційному – лише ті рішення, які набули законної сили. 

Окрім того, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень» від 30 листопада 2021 р. № 1914-IX з 

1 січня 2022 р. змінено вимоги до надання суб’єктом владних повноважень 

доказів на розгляд суду, а саме доповнено ч. 2 ст. 77 КАС України абзацом 

другим, відповідно до якого суб’єкт владних повноважень повинен подати суду 

всі наявні в нього документи та матеріали, які можуть бути використані як 

докази у справі. До 1 січня 2022 р. в таких справах суб’єкт владних 

повноважень не міг посилатися на докази, які не були покладені в основу 
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оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було 

вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного 

рішення, проте вони не були отримані з незалежних від нього причин. 

Отже, процес доказування є центральним на всіх стадіях адміністративного 

судочинства. Провадження в суді апеляційної інстанції не є винятком, 

незважаючи на контрольно-перевірочний характер цієї стадії. Доказування в 

адміністративному судочинстві охоплює такі елементи доказової діяльності, як 

збирання, перевірка та оцінка доказів (глава 5 КАС України). При цьому істотні 

зміни у процедурі доказування під час перегляду судових рішень вимагають 

серйозного осмислення не лише вченими-теоретиками, а й практиками. 

Найбільший інтерес становлять питання дослідження судом апеляційної 

інстанції нових доказів, поданих сторонами. Окрім того, важливим для 

правозастосовної практики є питання про те, чи можуть нові докази дати 

можливість суду апеляційної інстанції встановлювати обставини 

адміністративної справи, які не було виявлено під час попереднього 

розслідування, розгляду та вирішення справи судом першої інстанції, або 

підтверджувати лише раніше відомі докази. Істотним чинником, що впливає на 

доказування, є положення КАС України, відповідно до якого докази, які не 

було досліджено судом першої інстанції (нові докази), приймаються судом, 

якщо особа, яка заявила клопотання про їх дослідження, обґрунтувала 

неможливість їх подання до суду першої інстанції з причин, що не залежать від 

неї, і суд визнає ці причини поважними. 

Від того, наскільки точно слідуватиме суд апеляційної інстанції нормам 

адміністративно-процесуального закону, правовим позиціям Конституційного 

Суду України та роз’ясненням Пленуму Верховного Суду, буде залежати 

ефективність апеляційного перегляду в адміністративному судочинстві. Тож 

судам апеляційної інстанції потрібно подолати ситуацію, що склалася з 

дослідженням доказів в апеляційному провадженні, інакше мети, задля 

досягнення якої було встановлено єдиний для всіх судів загальної юрисдикції 

апеляційний порядок перевірки судових рішень в адміністративних справах, а 

саме підвищення гарантованого Конституцією України рівня судового захисту 

прав, свобод і законних інтересів громадян та організацій, залучених до сфери 

адміністративного судочинства, не буде досягнуто. Отже, введена в 

законодавство України модель апеляційного провадження потребує 

вдосконалення. Серед проблем оцінки доказів судом апеляційної інстанції 

варто назвати відсутність чіткого алгоритму дій, що негативно впливає на 

однозначність формування внутрішнього переконання суддів апеляційної 

інстанції та не дає змогу остаточно дати відповідь на запитання щодо 

правосудності (неправосудності) оскарженого судового рішення. 

Дисертація акумулювала науковий матеріал, який послугував її 

дослідницькою основою та дав можливість зберегти наступність у розвитку 

адміністративно-правової науки. Теоретичну основу дисертаційного 

дослідження становлять праці представників різних галузей юридичної науки, 

зокрема цивільного, кримінального, господарського права. Проблемі доказів і 

доказування присвячені роботи A. Chayes, K. Clermont,  D. Kennedy, J. Langbein 
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та інших закордонних учених. У працях таких зарубіжних авторів, як 

M. Damaska, R. Eades, R. Freer, B. Gorod, S. Haack, H. Ho, M. Reimann, 

R. Zimmermann та інші, досліджуються проблеми визначення сутності понять 

«апеляція», «апеляційна скарга». Питання розроблення теоретичних основ 

доказування в апеляційній інстанції розкрите в роботах таких зарубіжних 

дослідників, як C. Huff, R. Sedler, E. Sward та інші. Проблеми практичної 

реалізації доказів в апеляційній інстанції висвітлено у працях P. Achinstein, 

I. Dennis, R. Galloway, B. Gorod, L. Loevinger.    

Серед вітчизняних учених найбільшої уваги варті наукові роботи, що 

присвячені сфері адміністративного права, таких учених, як В. Авер’янов, 

О. Бандурка, Я. Берназюк, Ю. Битяк, І. Болокан, О. Бондар, І. Бондаренко, 

Н. Бортник, М. Віхляєв, В. Галунько, В. Гордєєв, В. Дубинський, М. Коваль, 

І. Ковбас, Т. Коломоєць, В. Колпаков, В. Кравчук, О. Кузьменко, В. Перепелюк, 

Ю. Пирожкова, О. Пунда, Т. Рекуненко, С. Стеценко, А. Шарая, А. Школик, а 

також праці, у яких безпосередньо відображена сфера доказування в 

адміністративному процесі, авторами яких є С. Брайченко, Д. Вінницький, 

В. Доненко, О. Дубенко, Я. Калмикова, І. Козинець, А. Комзюк, І. Корецький, 

С. Маркін, М. Мельник, О. Нечитайло, О. Умнова, В. Шкарупа та інші. Також 

на значущість інституту апеляції вказує багато вчених, які досліджували 

проблеми доказів і доказування в адміністративному процесі. Особливу увагу 

приділено публікаціям В. Бевзенка, М. Джафарової, Я. Калмикової, які було 

взято за основу у процесі викладу питань у більшості структурних елементів 

дисертації. Однак, попри вагомі напрацювання у сфері адміністративно-

правового регулювання апеляційного оскарження та доказування в суді 

апеляційної інстанції, в адміністративному процесі ці питання було досліджено 

поверхово. Самостійного наукового дослідження щодо поняття та змісту 

доказування в суді апеляційної інстанції немає, тому це питання потребує 

спеціального аналізу з огляду на соціальну значущість і недосконалість його 

адміністративно-правового регулювання.  

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

виконано з урахуванням положень Закону України «Про судоустрій і статус 

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

Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в 

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

№ 361/2006 та «Про Стратегію розвитку системи правосуддя та 

конституційного судочинства на 2021–2023 роки» від 11 червня 2021 р. 

№ 231/2021. Роботу виконано відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку 

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

Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 р.; Плану 

заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213-р; 

Плану наукових досліджень Запорізького національного університету на 2020–

2025 рр.; комплексних наукових проєктів «Основні напрямки удосконалення 

законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної 
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реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем теорії адміністративного 

права в умовах глобалізаційних процесів» (номер державної  

реєстрації 0115U00711). 

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

щоб на підставі системного аналізу наукових і нормативних джерел та 

матеріалів судової практики обґрунтувати концептуальну модель доказів і 

доказування в суді апеляційної інстанції, що пов’язані з розглядом справ 

адміністративними судами, та механізм їх зібрання й подання до суду, а також 

виокремити проблеми нормативного закріплення та практичної реалізації 

зазначених питань, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства в цій сфері та практики його застосування. 

Для досягнення вказаної мети в роботі необхідно було вирішити такі задачі: 

 розглянути історичні етапи розвитку апеляцій в Україні та формування 

доказування в апеляційній інстанції; 

 визначити поняття й ознаки інституту апеляційної скарги в 

адміністративному праві; 

 описати генезис поняття «апеляційне доказування» в адміністративно-

правовій науці та у вітчизняному законодавстві; 

 розкрити зміст апеляційного провадження як форми контролю за 

правосудністю судових рішень в адміністративному процесі; 

 охарактеризувати особливості предмета та меж доказування в 

адміністративному процесі; 

 виокремити суддівський розсуд під час доказування в суді апеляційної 

інстанції в адміністративному процесі; 

 висвітлити особливості зібрання, перевірки та оцінки доказів у суді 

апеляційної інстанції, визначити їх вплив на прийняття рішення в суді; 

 запропонувати шляхи вдосконалення механізму апеляційного оскарження 

крізь призму судової практики. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають між 

учасниками розгляду апеляційними адміністративними судами публічних 

спорів під час дослідження доказів. 

Предметом дослідження є докази та процес доказування в суді апеляційної 

інстанції, що пов’язані з розглядом справ адміністративними судами в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали сучасні 

загальні та спеціальні методи наукового пізнання, системне застосування яких 

забезпечило вирішення сформульованих завдань і досягнення мети 

дисертаційної роботи. Зокрема, було застосовано загальнонаукові методи 

дослідження, а саме: системний (підрозділи 1.2, 2.1–2.3, 3.2), історичний 

(підрозділи 1.1, 1.3), структурний (підрозділи 1.2, 2.1), інституційний  

(підрозділ 3.1), нормативний (підрозділ 1.3), емпіричні та логічні методи 

(абстрагування й конкретизацію, аналіз і синтез, дедукцію та індукцію 

(підрозділи 1.1, 1.2, 2.1–2.3)), а також спеціальні юридичні методи: тлумачення 

правових норм, компаративно-правовий, історико-правовий (підрозділи 1.2, 

2.1–2.3, 3.1, 3.2). Застосована методологія дослідження зумовлена специфікою 
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вибраної дисертаційної теми, яка поєднує в собі і загальнотеоретичні, і 

адміністративно-правові елементи. Домінантним серед використаних методів є 

діалектичний – він дав змогу дослідити правову природу апеляційного 

оскарження в адміністративному процесі та виявити особливості зібрання, 

перевірки й оцінки доказів у суді апеляційної інстанції (підрозділи 1.1–1.3, 3.1, 

3.2). Також за основу в дисертаційному дослідженні взято міждисциплінарний 

підхід, який використано для вивчення інституту апеляції під кутом зору різних 

галузей права. 

Нормативну основу дисертаційного дослідження становлять Конституція 

України, КАС України, інші закони України, міжнародно-правові акти, 

ратифіковані Україною, які визначають особливості вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин у порядку адміністративного судочинства, а також 

практика розгляду справ Верховним Судом, Конституційним Судом України та 

Європейським судом із прав людини. 

Емпіричну базу дослідження становлять результати вивчення судових 

рішень щодо доказів та доказування в суді апеляційної інстанції, які містяться в 

Єдиному реєстрі судових рішень України за 2020–2022 рр., матеріали 

узагальнення судової практики, офіційні статистичні дані щодо розгляду й 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин, довідкові видання, 

матеріали засобів масової інформації, а також власний суддівський досвід. 

Наукова новизна отриманих результатів дисертації полягає в тому, що 

робота є першим в Україні правовим дослідженням, у якому проаналізовано 

адміністративно-правову природу доказів і доказування в суді апеляційної 

інстанції та визначено практичні аспекти забезпечення її реалізації в Україні. 

Результати дослідження конкретизовано в науково-теоретичних положеннях та 

узагальненнях, сформульовано низку рекомендацій і висновків, зокрема: 

уперше: 

 доведено, що апеляція є найефективнішим способом усунення судових 

помилок, причому на досить ранньому етапі, оскільки дає можливість 

переглянути судові ухвали, які ще не набули законної сили. Розгляд справи по 

суті завжди завершується винесенням підсумкового судового акта, змістом 

якого одна зі сторін судочинства залишається незадоволеною, тому значущість 

апеляції полягає в наданні їй можливості спробувати довести у вищій інстанції 

обґрунтованість своєї процесуальної тези; 

 сформульовано авторську дефініцію поняття «доказування в 

адміністративному судочинстві» як урегульовану адміністративно-

процесуальними нормами діяльність суб’єктів доказування, спрямовану на 

збирання, подання, оцінку, забезпечення, витребування або тимчасове 

вилучення доказів із метою з’ясування об’єктивної істини та справедливого 

вирішення адміністративно-правового спору; 

 з’ясовано, що сама сутність апеляційного провадження не розкрита 

однозначно в науковій літературі. На думку багатьох учених, апеляція являє 

собою основний спосіб перевірки законності й обґрунтованості актів суду 

першої інстанції, які не набули законної сили, та полягає в повторному розгляді 

справи з огляду на додатково наведені докази. Аналіз цього визначення дає 
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підстави не погодитися з таким твердженням, оскільки в ньому простежується 

домінування суду другої інстанції з огляду на виділений спосіб перевірки 

судових актів першої інстанції. Вважаємо, що ініціаторами апеляції є 

насамперед сторони процесу та інші особи – учасники процесу, які в такий 

спосіб реалізують свої права, закріплені в КАС України, а діяльність з 

апеляційного провадження починається вже після подачі скарги (подання); 

 обґрунтовано, що апеляційне оскарження та перевірка рішень й ухвал 

суду першої інстанції забезпечує їх законність та обґрунтованість, захист прав, 

свобод та інтересів осіб, які брали участь у справі, а також публічних інтересів. 

Водночас апеляційне провадження є однією з форм, що забезпечує однакове 

застосування судами законів під час вирішення адміністративних справ. 

Розгляд справ за апеляційними скаргами дає можливість виправляти помилки 

судів першої інстанції та спрямовувати їх роботу, забезпечуючи однаковий і 

правильний підхід до застосування норм матеріального й процесуального 

права, а також має превентивний характер – запобігає порушенню норм права 

громадянами, організаціями, посадовими та службовими особами; 

удосконалено: 

 понятійно-термінологічний апарат сучасної юридичної науки в частині 

визначення понять «апеляційна скарга», «апеляційне доказування», 

«суддівський розсуд», «внутрішнє переконання судді», «зібрання доказів», 

«перевірка доказів», «оцінка доказів»; 

 положення щодо характерних ознак апеляції, яка може мати і 

матеріальний, і процесуальний аспекти. Матеріальний аспект виражається в 

поданій скарзі до вищого суду з проханням заявника скасувати або змінити 

рішення нижчого суду, яке, на його переконання, є помилковим і 

необґрунтованим. Процесуальний аспект зумовлений самою підставою для 

порушення апеляційного провадження; 

 положення щодо важливості апеляції в системі усунення судових 

помилок, яка спрямована на їх виправлення в певний спосіб – за допомогою 

проведення нового незалежного й самостійного судового розгляду. При цьому 

такий розгляд має ґрунтуватися на принципах незалежності та самостійності. 

Незалежність виявляється у встановленні загального правила про повний 

перегляд вироку суду першої інстанції, а самостійність виражається у винесенні 

вироку судом апеляційної інстанції в разі прийняття апеляційної скарги до 

провадження; 

 характеристику адміністративно-правового статусу суб’єктів 

апеляційного оскарження в частині подання апеляційної скарги; 

 положення щодо джерел доказів, якими є пояснення сторін, їх 

представників, третіх осіб, показання свідків, письмові та речові докази, 

висновки експертів; 

 положення нормативно-правової бази, що регламентує питання 

особливостей предмета та меж доказування в суді апеляційної інстанції; 
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набули подальшого розвитку: 

 положення щодо моделей повної та неповної апеляції в 

адміністративному процесі; 

 питання генезису поняття «апеляційне доказування» в адміністративно-

правовій науці та у вітчизняному законодавстві; 

 положення щодо основних засад реалізації права людини на перегляд 

судового рішення, яке є фундаментом сучасної апеляції та дає змогу правильно 

визначити напрями реформування системи контрольно-перевірочних стадій, 

ефективно захистити права людини в адміністративному судочинстві, 

забезпечити єдність судової практики, законності та правопорядку; 

 питання стосовно обсягу процесуальних повноважень суб’єктів 

доказування, умов належності, допустимості, достовірності та достатності 

доказів, видів і джерел їх походження, особливостей процесуального порядку 

отримання, дослідження та оцінки змісту й процесуальної форми доказів у суді 

апеляційної інстанції; 

 положення щодо характеристики інституту доказів і доказування як 

невід’ємного складника внутрішньої системи адміністративного 

процесуального права. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

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

використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – для подальшого теоретичного узагальнення, 

вироблення пропозицій і висновків стосовно вдосконалення адміністративного 

законодавства, формування методологічної основи та теоретичного підґрунтя 

дослідження інституту апеляційної скарги в Україні; 

 правозастосовній діяльності – у процесі застосування в 

нормопроєктуванні запропонованих дефініцій та положень для уніфікації 

чинного адміністративного законодавства; 

 навчальному процесі – під час розроблення та викладання курсів і 

спецкурсів із навчальних дисциплін «Адміністративне право», 

«Адміністративне право та адміністративне судочинство», «Порівняльне 

адміністративне право», «Адміністративний процес» тощо; 

 правовиховній роботі – для формування правової культури та 

правосвідомості суб’єктів права, зокрема учасників адміністративного 

провадження. 

Основні результати дисертаційного дослідження були враховані та 

використані Чернівецьким апеляційним судом у напрацюванні пропозицій 

щодо вдосконалення чинного адміністративного законодавства в частині 

подання апеляційної скарги (акт впровадження Чернівецького апеляційного 

суду від 2 травня 2022 р. № 04-26/18-2021/59680(403741)) та Чернівецьким 

національним університетом імені Юрія Федьковича в частині підготовки 

лекційних і практичних занять із навчальних дисциплін «Адміністративне 

право», «Порівняльне адміністративне право», «Адміністративний процес» (акт 



8 

впровадження Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича від 23 травня 2022 р.). 

Наведені в дисертації положення, а також узагальнення нормативно-

правового матеріалу можуть бути використані у процесі підготовки навчальних 

посібників і підручників для студентів та аспірантів юридичних факультетів 

закладів вищої освіти, а також як допоміжний матеріал у діяльності Верховного 

Суду та судів загальної юрисдикції. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

що відображає результати проведеного дослідження. Сформульовані 

теоретичні положення, висновки та пропозиції були одержані дисертантом 

унаслідок аналізу та безпосереднього використання в роботі науково-

інформаційних, нормативно-правових джерел і матеріалів судової практики. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його основні 

висновки та рекомендації оприлюднені на таких міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях, форумах, конгресах: «Права людини та публічне 

врядування» (м. Чернівці, 2021 р.), «Актуальні проблеми правової науки» 

(м. Запоріжжя, 2021 р.), «Особливості прийняття та реалізації Міжнародних 

пактів з прав людини 1966 року: міжнародний та національний досвід» 

(м. Івано-Франківськ, 2021 р.), «Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 

2021 р.); «Права людини в епоху цифрових трансформацій» (м. Київ, 2022 р.), 

«Права людини та публічне врядування в сучасних умовах» (м. Чернівці, 

2022 р.), «Актуальні виклики адміністративної реформи в Україні в умовах 

воєнного стану» (м. Харків, 2022 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено в 

5 наукових статтях, з яких 4 статті опубліковані у виданнях України, що 

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

виданні, а також у 7 тезах доповідей і повідомлень на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, форумах, конгресах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять 9 підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

203 сторінки, з них основного тексту – 161 сторінка. Список використаних 

джерел налічує 200 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено його зв’язок із науковими програмами, планами й темами; 

охарактеризовано мету та основні завдання дослідження, його об’єкт, предмет і 

використані методи пізнання; розкрито наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про опублікування результатів 

дослідження, структуру й обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Апеляція як форма судового контролю: історико-правовий та 

теоретико-правовий аспекти» складається з трьох підрозділів, у яких 

розглянуто наведені в юридичній науці підходи до розуміння комплексної 
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природи інституту апеляційної скарги, її особливостей та історичних аспектів 

розвитку. 

У підрозділі 1.1 «Історичні етапи розвитку апеляції в Україні та 

формування доказування в апеляційній інстанції» обґрунтовано, що інститут 

апеляційного оскарження відомий із часів античності як оскарження з метою 

перегляду судових рішень у вищій інстанції. Наголошено на тому, що цей 

інститут виник у давньоримській державі та отримав подальший розвиток у 

цивільному процесуальному законодавстві й судоустрої європейських країн. 

Водночас апеляція у Стародавньому Римі та апеляція у країнах Західної 

Європи, що виникла пізніше, відрізнялися одна від одної, незважаючи на 

безумовний вплив римського права загалом на судочинство європейських 

країн. Підкреслено, що історія розвитку апеляції в Україні та формування 

доказів в апеляційній інстанції охоплює шість етапів. Розвиток апеляції в 

Україні здійснювався паралельно із законодавством тих держав, до складу яких 

входила та чи інша частина сучасної України. У 1920 р. радянською владою 

було ліквідовано апеляційне оскарження. Відновлення апеляційного 

оскарження відбулося в 1992 р. з прийняттям Концепції судово-правової 

реформи. 

Аргументовано, що у вітчизняному судочинстві історія апеляції 

починається вже із часів «Руської правди» як можливість оскарження рішення 

громадського суду (суду громади), під юрисдикцією якого перебували вільні 

селяни-общинники, у княжому суді. Спрощена й повністю регламентована 

стадія апеляційного розгляду сформувалася як ефективний інструмент 

усунення судових помилок, що, однак, не завадило скасувати її 24 листопада 

1917 р. Декретом про суд № 1. 

Обґрунтовано, що у XX ст. апеляційне оскарження, яке існувало в більшості 

розвинених країн, не визнавалося в Союзі Радянських Соціалістичних 

Республік та було замінене там касаційним оскарженням. Скасування та 

відродження інституту апеляції тісно пов’язані з політичними й навіть 

«революційними» процесами. Так, якщо скасування апеляції припало на 

1917 р., то її відродження планувалося в 1991 р., однак процес зайняв тривалий 

час. 

З’ясовано, що в сучасній Україні апеляційний порядок розгляду 

адміністративних справ регламентується КАС України та діє щодо рішень судів 

першої інстанції. Цей інститут відновлювався не відразу, оскільки діяв лише 

щодо рішень мирового судді. З 1 січня 2012 р. він поширений на рішення всіх 

судів першої інстанції. 

У підрозділі 1.2 «Інститут апеляційної скарги: поняття, ознаки, зміст» 

зазначено, що апеляційна система (назва цієї форми оскарження походить від 

латинського слова арреllatio – «звернення до будь-кого», у нашому випадку – 

до вищої судової інстанції) – це процедура з перевірки судових актів, які не 

набули законної сили, вищим судом, визначена процесуальним законодавством. 

Аргументовано, що апеляція – це оскарження рішення суду першої 

інстанції, що не набуло законної сили, до суду вищої (апеляційної) судової 

інстанції та перегляд ним оскаржуваного рішення й адміністративної справи в 
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межах апеляційної скарги і позовних вимог, які були заявлені в суді першої 

інстанції. Строк набуття рішенням законної сили дорівнює строку подання 

заяви про апеляційне оскарження або апеляційної скарги. В адміністративному 

процесі апеляція є самостійною стадією, що являє собою діяльність суду за 

умов подання апеляційної скарги особами, які беруть участь у справі. Метою 

подання такої скарги є перевірка законності та обґрунтованості рішень суду 

першої інстанції. Інакше кажучи, апеляційне провадження – це порядок, який 

встановлений адміністративно-процесуальним законодавством для оскарження 

рішень суду першої інстанції. Категорія «правова природа апеляційного 

провадження» – це родове й більш широке поняття, яке охоплює видові 

категорії «правова природа апеляційного провадження в апеляційних 

адміністративних судах, у межах територіальної юрисдикції яких перебувають 

місцеві адміністративні суди, що ухвалили рішення», «правова природа 

апеляційного провадження, яке здійснює Верховний Суд, коли переглядає в 

апеляційному порядку судові рішення апеляційних судів, ухвалені ними як 

судами першої інстанції», «правова природа апеляційного провадження, яке 

здійснює Велика Палата Верховного Суду, коли переглядає в апеляційному 

порядку судові рішення Верховного Суду, ухвалені ним як судом першої 

інстанції». 

Проаналізовано два види апеляції: повну та неповну. Встановлено, що 

повна апеляція являє собою новий розгляд справи по суті. При цьому суд 

апеляційної інстанції не обмежується тим, що проводить перевірку 

правильності винесеного рішення судом першої інстанції, а починає новий 

розгляд справи на аналогічних засадах із судом першої інстанції. Якщо йдеться 

про неповну апеляцію, то здійснюється лише перевірка судових актів на основі 

тих доказів і фактів, які були досліджені в першій інстанції. Неповна апеляція 

має певну перевагу – більш прискорений розгляд справи, оскільки подання 

нових доказів до суду обмежене. Цей чинник сприяє скороченню витрат на 

судове провадження. 

У підрозділі 1.3 «Генезис поняття “апеляційне доказування” в 

адміністративно-правовій науці та у вітчизняному законодавстві» зазначено, 

що на всіх стадіях розвитку юриспруденції доказам та доказуванню 

приділялася значна увага. Цю проблему досліджувало багато вітчизняних і 

зарубіжних процесуалістів. Вивчення бібліографії із цієї проблематики 

показало, що цей феномен регулярно стає предметом загостреної уваги вчених-

юристів із різних галузей, зокрема й адміністративного процесу. Водночас 

необхідно констатувати, що відповідей на більшість спірних питань досі немає. 

Це пов’язано з тим, що зазначений інститут інтенсивно розвивається. 

Обґрунтовано, що об’єктивними причинами загострення інтересу до 

проблеми доказування в суді апеляційної інстанції є глобальні зміни в 

судочинстві, а саме поширення права на апеляційне оскарження судових 

рішень на всі без винятку рішення судів, постановлені в першій інстанції. Варто 

визнати, що сучасний адміністративно-процесуальний закон містить чимало 

прогалин. Зокрема, у ньому немає самого визначення поняття доказування, 

тому й серед науковців є різні думки із цього приводу. Немає визначення 
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джерел доказів, що призвело до того, що в адміністративно-процесуальній 

літературі немає згоди щодо того, що вважати доказом, а що його джерелом, і 

чи є взагалі різниця між цими двома поняттями. Крім того, практика показує, 

що органи, які проводять досудове розслідування, не завжди дотримуються 

вимог законності під час виконання своїх обов’язків. 

Наявні прогалини в теорії правосуддя, поява в наші дні можливості для 

звернення до процесуальної тематики на якісно новому рівні історичного, 

соціологічного та правового знання, використання нових підходів і методів – 

усе це дає змогу дослідникам сучасності по-іншому ставити питання в пошуку 

структуроутворювальних зв’язків в адміністративному судочинстві. З огляду на 

це метою майбутніх досліджень є розроблення принципово нового 

комплексного теоретично обґрунтованого та емпірично апробованого вчення 

про доказування в суді апеляційної інстанції як про специфічний, 

багатоаспектний різновид суспільних зв’язків, співвідношень, зумовлених 

біологічною, соціальною природою людини; важливий, самостійний і 

незалежний елемент механізму процесуальної влади; особливий та ефективний 

засіб вирішення соціальних, політичних та економічних конфліктів на основі 

норм права. 

Розділ 2 «Механізм доказування в суді апеляційної інстанції» 

складається з трьох підрозділів, у яких проаналізовано особливості предмета та 

меж доказування в адміністративному процесі, а також висвітлено проблемні 

питання суддівського розсуду під час доказування в суді апеляційної інстанції. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та сутність адміністративно-судового 

доказування» зазначено, що оскільки в понятійному складі юриспруденції 

поняття доказування з’явилося у процесі професійного осмислення юридичної 

практики та її наукової рефлексії, то воно є органічним поняттям, яке не 

збігається за своїм обсягом і змістом із поняттями з інших галузей знань, які 

також прийнято позначати терміном «доказування». Наголошено на сутнісних 

характеристиках процесуального доказування, зокрема: а) доказування як 

правове явище є реальним, оскільки воно володіє всіма видовими, родовими 

ознаками й рисами, властивими правовій матерії; б) доказування, як і будь-яке 

інше соціальне явище, існує тільки в динаміці – процесі; в) доказування в 

межах властивої йому комунікації більш могутнє, ніж будь-яка інша організація 

процесу, тобто йдеться про верховенство незаперечності результатів 

доказування; г) доказування має публічно-правовий характер, оскільки процес 

завжди публічний; ґ) доказування проявляється у правозастосовній, 

правотлумачній сферах, тобто воно є обов’язковим елементом управління 

суспільством; д) процесуальне доказування, зокрема й доведення в суді 

апеляційної інстанції, опосередковується у правосудді (процесах), його 

результатах (судових актах). Відтак докази є образами відбитих фактів 

об’єктивної дійсності. Щоб відомості про не байдужі праву факти вважалися 

доказами, вони мають бути наділені процесуальною формою (письмові докази, 

експертні висновки, свідчення свідків тощо). 

Підкреслено, що відмінною рисою будь-якого судового розгляду є те, що 

суддя в момент порушення справи, як правило, перебуває у стані 
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невизначеності щодо дійсних обставин конкретних спорів, і для винесення 

законного й обґрунтованого судового рішення він змушений відтворити та 

реконструювати минулі події і факти, які характеризують суть спірних 

правовідносин та мають значення для правильного вирішення справи. 

Фактично саме ця обставина дала можливість інституту доказування та доказів 

посісти особливе, центральне місце в системі процесуального права. При цьому 

у традиційній моделі правосуддя, зокрема адміністративного, структура осіб, 

які беруть участь у справі, є біполярною, доказування скероване на 

встановлення фактів і переважно має ретроспективний характер, а судове 

рішення зумовлює правові наслідки тільки для осіб, які беруть участь у справі. 

Натомість у суспільно-правовій моделі правосуддя склад сторін уже має 

багатополярний характер, доказова діяльність не обмежується ретроспективою 

та охоплює здебільшого встановлення фактів-станів і подій, щодо настання 

яких у майбутньому є висока вірогідність, а об’єктом доказування є узагальнені 

(генералізовані) факти, що виходять за межі конкретного спору, та ті, які 

набувають властивості відносності в аналогічних судових справах, ініційованих 

іншими суб’єктами права; судове рішення не лише впливає на права та 

обов’язки осіб, які беруть участь у справі, а й здатне змінювати зміст правового 

статусу широкого кола суб’єктів, не залучених до судового процесу. У цьому 

сенсі для визначення ознак судового доказування потрібно зміст доказової 

діяльності, що здійснюється в межах судових процесів, які мають 

правозастосовну природу, зіставити з особливостями адміністративного 

контролю. 

У підрозділі 2.2 «Особливості предмета та меж доказування в 

адміністративному процесі» як адміністративно-судовий доказ визначено 

врегульовану нормами права сукупність процесуальних дій, що здійснюються 

судом, особами, які беруть участь у справі, і невизначеним колом зацікавлених 

(у широкому сенсі слова) суб’єктів, та які спрямовуються на достовірне 

встановлення обставин минулого, фактів, станів і подій, що можуть настати в 

майбутньому, для вирішення питань, які є предметом доказування в 

адміністративній справі. Предмет доказування – це явища, обставини 

адміністративно-правового характеру (адміністративний акт, адміністративний 

розсуд, адміністративна процедура), висловлені в заявах, клопотаннях. До 

доказів і доказування в адміністративних справах застосовується принцип 

офіційного з’ясування всіх обставин у справі та презумпція винуватості 

суб’єкта владних повноважень. 

Наголошено на тому, що механізм визначення предмета доказування в 

адміністративному процесі реалізується в послідовності декількох етапів. 

Перший етап – встановлення фактичного складу правовідносин. Другий етап – 

кваліфікація спірних матеріальних правовідносин. Третім етапом є виявлення 

структури та змісту норми права, що застосовується для визначення предмета 

доказування. Четвертий етап – власне визначення самого предмета доказування 

та розподіл обов’язків із доказування. П’ятий етап механізму визначення 

предмета доказування можна охарактеризувати як накопичення обставин 

фактичного складу, виявлення співвідношення предмета доказування та 
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стандарту доказування. Шостим етапом є конкретизація фактичного складу, 

зміна обставин предмета доведення в разі зміни предмета або підстави позову, 

збільшення чи зменшення позовних вимог тощо. З огляду на викладене зміст 

зазначених етапів визначення предмета доказування має бути врахований 

законодавцем під час удосконалення правового механізму визначення предмета 

доказування в адміністративному процесі. 

Виокремлено дві основні концепції змісту предмета доказування: вузьке та 

широке тлумачення предмета доказування. За вузького тлумачення зміст 

предмета охоплює лише матеріально-правові факти, за широкого – 

матеріально-правові факти та інші факти, що мають значення для правильного 

розгляду й вирішення спору. Зазначено, що у процесі визначення змісту 

предмета адміністративно-судового доказування необхідно враховувати, що 

судова діяльність може здійснюватися за матеріальними й формальними 

критеріями. У зв’язку із цим у предметі доказування треба розрізняти змістові 

та процедурні факти. При цьому не підлягають розгляду правові вимоги особи, 

якщо оспорювані нормативні положення заторкують її фактичне та правове 

становище. Подібні вимоги спрямовані на уникнення передчасних і 

спекулятивних суперечок, що мають значення для судового розгляду (ripeness). 

Окреслено межі доказування як межі доказової процесуальної діяльності, 

які констатують такі ознаки: повноту версій, що підлягають перевірці; глибину 

дослідження обставин, що підлягають встановленню; обсяг доказів і їх джерел, 

обов’язкових для визнання наявності або відсутності цих обставин; достатність 

обґрунтування висновків у кримінальній справі. Наслідком неправильного 

визначення меж доказування може бути необґрунтоване звуження або 

розширення процесу доказування. 

У підрозділі 2.3 «Суддівський розсуд під час доказування в суді апеляційної 

інстанції в адміністративному процесі» підкреслено, що особисте прийняття 

суддею свого знання як істинного створює широке поле для розсуду судді у 

процесі розумової діяльності з оцінки доказів, що й змушує законодавця 

регламентувати процес доказування та створювати додаткові гарантії для 

можливостей об’єктивної оцінки доказів. Наголошено на тому, що суддівський 

розсуд – це врегульований правовими нормами специфічний вид 

правозастосовної діяльності, що здійснюється у процесуальній формі. Його 

суть полягає в наданні суду у відповідних випадках повноваження вирішувати 

спірне правове питання, виходячи із цілей, передбачених законодавцем, 

принципів права та інших загальних положень закону, конкретних обставин 

справи, а також засад розумності, добросовісності та справедливості. 

Акцентовано на тому, що важливим у процесі формування суддею 

висновків у тій чи іншій справі є, зокрема, його внутрішнє переконання – 

складне багатогранне поняття, яке є і передумовою, і процесом, і результатом 

пізнавальної діяльності судді. Істотну роль у формуванні внутрішнього 

переконання відіграють інтуїція, совість і правосвідомість. Оскільки внутрішнє 

переконання й сумління віднесені процесуальним законом до критеріїв оцінки 

доказів, то в цьому сенсі вони отримали своє зовнішнє вираження в законі, 

зокрема у ст. 77 КАС України. Зазначено, що розкриття правової сторони 
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внутрішнього переконання та оцінки доказів у процесі з позиції динаміки 

процесуальних правовідносин, які складаються під час відправлення 

правосуддя, неможливе без дослідження проблем, пов’язаних із моральними 

основами процесуальної діяльності. Правосуддя здійснюється у сфері людської 

діяльності та пов’язане як із гносеологічними процесами, так і з 

психологічними особливостями дій суб’єктів процесуальної діяльності, 

насамперед суду. У процесі оцінювання доказів із позиції їх допустимості суддя 

керується нормами процесуального закону, які встановлюють вичерпне коло 

джерел доказів та детально регламентують правила їх отримання й закріплення. 

У визначенні допустимості має місце підведення ознак, що характеризують 

процесуальну форму доказу, під норми адміністративно-процесуального 

закону, тобто питання вирішується шляхом застосування права до факту, а не за 

внутрішнім переконанням суб’єкта. 

Зроблено висновок, що внутрішнє переконання – це результат оцінки, 

виражений у системі суджень про значущість доказів. Внутрішнє переконання 

судді як результат оцінки доказів висловлює його психічне ставлення до 

достовірності (недостовірності) досліджуваних обставин і фактів, до їхніх 

конкретних властивостей та значення у справі. Внутрішнє переконання 

формується під час і в результаті дослідження доказів. Однак це переконання не 

зводиться до почуття впевненості у правильності оцінки доказів і зроблених на 

підставі цього висновків про досліджувані у справі обставини. Упевненість ще 

не є переконанням. Упевненість тільки тоді стає переконанням, коли вона зі 

своєрідного психічного стану перетвориться на конкретні цілеспрямовані дії. 

Отже, внутрішнє переконання не може не охоплювати й вольову сферу: 

упевненість суддів у правильності виробленої ними оцінки доказів має 

реалізовуватися «зовні», а саме в судовому вироку, іншому правозастосовному 

акті. 

Розділ 3 «Особливості процедури доказування в апеляційній інстанції» 

складається з трьох підрозділів, у яких розглянуто особливості зібрання, 

перевірки та оцінки доказів у суді апеляційної інстанції та питання 

вдосконалення механізму апеляційного оскарження. 

У підрозділі 3.1 «Особливості зібрання доказів у суді апеляційної інстанції» 

класифіковано докази за різними критеріями: за характером зв’язку змісту 

доказів із тими фактами, які підлягають встановленню; за способом утворення 

фактичних даних; за джерелом отримання фактичних даних тощо. Аналіз 

окремих положень КАС України дає змогу класифікувати докази за додатковим 

критерієм – механізмом отримання фактичних даних суб’єктом доказування. За 

цим критерієм докази поділяються на такі види: 1) подані докази (надані з 

власної ініціативи учасниками справи безпосередньо до суду); 2) витребувані 

докази (одержані адміністративним судом від відповідної особи на його вимогу 

або за клопотанням учасника справи); 3) встановлені докази (виявлені за 

наслідком проведення окремих процесуальних дій у процесі доказування 

(висновок експерта, показання свідка тощо)). 

Обґрунтовано, що збирання доказів – необхідний елемент процесу 

доказування. Сутність збирання доказів визначається як сукупність дій зі 
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знаходження, фіксації, вилучення та збереження різних доказів. Збирання 

доказів є комплексним поняттям. Воно охоплює дії з розгляду, процесуального 

закріплення та оцінки. Виявлені докази передбачають їх оцінку. Ця оцінка має 

попередній характер, оскільки остаточно судити про доказове значення факту 

можна тільки після його дослідження. Фіксація доказів – це закріплення доказів 

у встановленому законом порядку. Процесуальний закон передбачає такі форми 

процесуального закріплення доказів: складання протоколу, безпосереднє 

залучення доказів до справ, фотографування, складання планів і схем, 

моделювання та виготовлення копій. Доказами можуть бути тільки ті фактичні 

дані, які зафіксовані одним із зазначених способів. 

Наголошено на важливості зібрання та подання електронних доказів. Ці 

питання пов’язані з такими явищами, як карантин, локдаун, дистанційна 

взаємодія. Практично всі сфери життя вимушено перейшли на онлайн-режим 

роботи, і суди не стали винятком. Дедалі більшої популярності набувають 

соціальні мережі та месенджери, онлайн-зустрічі, за допомогою яких 

відбувається спілкування, ними користується кожна друга людина. Листування 

в месенджерах чи опубліковані пости в соціальних мережах можуть містити 

дані у вигляді фото, відео- чи аудіозаписів, а також текстових повідомлень 

щодо конкретних справ, вони будуть використані як електронні докази у 

процесі доказування, звісно, якщо ці докази будуть належними, допустимими, 

достатніми й достовірними. 

Електронні докази відрізняються від інших видів доказів лише тим, що для 

їх відтворення необхідне використання відповідних технічних засобів. Вони 

існують у нематеріальному вигляді, їх можна переносити чи копіювати на інші 

джерела, при цьому не втрачаються їхні основні характеристики. Також вони 

можуть існувати в декількох місцях одночасно: наприклад, якщо зроблена копія 

з телефона на інший пристрій, то ідентична інформація буде міститися на двох 

пристроях. Носії є вже матеріальними доказами та повинні у відповідний спосіб 

зберігатися судом у справі. Звернено увагу на те, що жодного копіювання, 

тобто зміни матеріального носія електронного доказу, у КАС України не 

передбачено. Однак сьогодні ці та низка інших, не менш важливих, питань 

потребують чіткого законодавчого врегулювання. Найбільш неоднозначним є 

питання огляду електронних доказів та необхідності залучення експертів. Варто 

наперед з’ясувати, чи є в суду технічна можливість провести огляд електронних 

доказів, чи необхідно забезпечити такою можливістю, доступом до мережі 

Інтернет. 

У підрозділі 3.2 «Особливості перевірки та оцінки доказів у суді апеляційної 

інстанції» дослідження доказів розглянуто у двох значеннях: широкому та 

вузькому. У широкому значенні слова дослідження доказів – це з’ясування, 

пізнання судом апеляційної інстанції змісту доказу та подальші правові дії з 

ним. Це таке з’ясування суті доказів, яке завжди передбачає процес 

доказування. Натомість у вузькому значенні слова дослідження доказів – це 

один зі способів перевірки доказів в адміністративній справі. Обґрунтовано, що 

доказування в суді апеляційної інстанції має свою специфіку, що зумовлюється 

сутністю та значенням апеляційного провадження. Апеляційний суд досліджує 
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лише ті докази, які судом першої інстанції були досліджені з порушенням 

встановленого порядку або в дослідженні яких було неправомірно відмовлено. 

Наголошено на тому, що в апеляційному провадженні перевірка доказів, 

безумовно, посідає одне з ключових місць, однак у контексті всіх можливих 

варіацій перевірок єдиним чи основним елементом в апеляційному провадженні 

її назвати не можна. Значну роль в апеляції відіграє саме оцінка, а також 

переоцінка доказів у справі. Зазначено, що перевірка доказів є одним з 

елементів процесу доказування, що передбачає розумово-практичну діяльність 

зі встановлення якості доказів. Поняття ж перевірки доказів міститься у ст. 77 

КАС України. Найбільш повним видається визначення перевірочної діяльності 

як детального дослідження якісних властивостей кожного окремого доказу та 

його джерела, підкріплення або, навпаки, спростування їх шляхом отримання 

нових матеріалів, а також зіставлення всіх наявних у справі доказів і їх джерел 

одне з одним для визначення їх відношення до обставин предмета 

адміністративно-процесуального доказування. 

З’ясовано, що оцінка доказів здійснюється судом за правилами ст. 86 

КАС України, відповідно до приписів якої суд оцінює докази, які є у справі, за 

своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, 

всебічному, повному й об’єктивному дослідженні. Підкреслено, що ніякі докази 

не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, 

допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і 

взаємний зв’язок доказів у їх сукупності. 

Обґрунтовано, що принципами оцінки доказів в адміністративному 

судочинстві є ті найважливіші положення процесуального права, які закріплені 

в українському законодавстві як основні начала діяльності органів дізнання, 

досудового слідства та суду у процесі оцінки доказів та здійснення правосуддя. 

До цих принципів належать вільна оцінка наявних доказів, усебічність, повнота 

й об’єктивність оцінки доказів, оцінка доказів у сукупності. Оцінка / переоцінка 

апеляційних доказів судом не пов’язана з їх безпосереднім дослідженням в 

адміністративному процесі. Необхідність вивчення доказу в апеляції залежить 

від фактичних обставин справи, потреби в усуненні протиріч у них або 

повторної перевірки конкретних фактів у справі. Саме в таких випадках 

необхідне безпосереднє дослідження та надання сторонам можливості 

висловити свою думку. Оцінка ж доказів інстанцією, яка здійснює перевірку, 

може припускати аналіз проведеного процесу доказування, що відбувся в суді 

першої інстанції, встановлення причиново-наслідкових зв’язків між 

фактичними обставинами та прийнятими судом рішеннями. Суд апеляційної 

інстанції з’ясовує, чи було досліджено обставини справи повно, чи дає 

можливість наявна сукупність доказів у справі дійти висновків, яких дійшов 

суд першої інстанції. 

У підрозділі 3.3 «Удосконалення процесу доказування в суді апеляційної 

інстанції» обґрунтовано, що можливість апеляційного оскарження є 

додатковою гарантією справедливості судових актів та запорукою реалізації 

конституційного права громадян на судовий захист. Захист прав і свобод від 

несправедливого судового рішення, виправлення судової помилки є 
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невід’ємним елементом такого права. На важливості та значущості 

апеляційного провадження як інструменту оскарження, а також безпосередньо 

виправлення судових помилок наголошують і Конституційний Суд України, і 

міжнародні організації із захисту прав людини, адже право на судовий захист є 

одним з основних прав людини, яке гарантується багатьма міжнародними 

договорами, а також Конституцією України. 

Підкреслено, що застосування в адміністративному судочинстві моделі, яка 

тяжіє здебільшого до повної апеляції, є більш успішним, ніж застосування 

моделі апеляції в цивілістичному процесі, що зумовлено особливим характером 

правовідносин, які мають публічно-правову спрямованість. Передбачається, що 

така модель апеляції спрямована на більш ефективне вирішення спорів у 

справах, що постають із публічних правовідносин, оскільки це дає змогу 

досягти всебічного розгляду спору та повного усунення судових помилок. 

Зазначено, що потрібно й надалі вдосконалювати законодавство та 

правозастосовну практику задля реалізації вимог справедливого судового 

розгляду під час апеляційного розгляду справ про адміністративні 

правопорушення. Подальший розвиток апеляції в руслі вимог ст. 6 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод має відбуватися або в 

напрямі зазначення точного переліку випадків необхідності проведення 

судового слідства за правилами суду першої інстанції, або шляхом визнання 

того, що сучасна апеляція не здатна усунути будь-які порушення вимог ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки це 

можливо тільки за умови нового розгляду справи судом першої інстанції. При 

цьому обидва варіанти мають суттєві недоліки: перший – організаційно-

технічні проблеми, пов’язані із забезпеченням явки свідків із віддалених 

районів, необхідністю забезпечення всіх районних судів засобами зв’язку для 

гарантування допиту свідків і потерпілих, явку яких безпосередньо до суду 

апеляційної інстанції важко забезпечити; другий – проблеми, пов’язані зі 

збільшенням строків провадження у справі тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У роботі узагальнено наявні в юридичній літературі наукові положення та 

по-новому вирішено важливе наукове завдання з визначення адміністративно-

правової природи інституту апеляційної скарги та практичних аспектів 

забезпечення її реалізації в Україні крізь призму доказів і доказування в 

адміністративному процесі. У підсумку сформульовано такі основні результати: 

1. З’ясовано, що інститут апеляційного оскарження відомий із часів 

античності як оскарження з метою перегляду судових рішень у вищій інстанції. 

Цей інститут виник у давньоримській державі та отримав подальший розвиток 

у цивільному процесуальному законодавстві й судоустрої європейських країн. 

Водночас апеляція у Стародавньому Римі та апеляція у країнах Західної 

Європи, що виникла пізніше, відрізнялися одна від одної, незважаючи на 

безумовний вплив римського права загалом на судочинство європейських 

країн. Апеляція розглядалася давньоримськими юристами як спосіб 
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виправлення судових помилок, несправедливості судового рішення. Аналіз 

пам’яток римського права дав змогу зробити висновок, що рішення в порядку 

апеляції не могло бути скасоване за одними лише формальними міркуваннями. 

Скасування рішення мало бути зумовлене порушенням прав людини, зокрема 

права на справедливу процедуру вирішення спору. 

2. Обґрунтовано, що розвиток апеляційного оскарження в Україні 

здійснювався разом із законодавством тих держав, до складу яких входила та 

чи інша частина сучасної України (Литовської Республіки, Республіки Польща, 

Речі Посполитої, у більш пізні часи – Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік). Загалом історія розвитку апеляції в Україні та формування доказів в 

апеляційній інстанції охоплює сім етапів. Часові межі першого етапу – із часів 

Стародавнього світу до зародження апеляції в Київській Русі. Апеляція в цей 

період є спільною можливістю оскаржити рішення відповідних державних 

органів і посадових осіб, до компетенції яких входило вирішення цивільних 

справ. Другий етап розпочався з початком функціонування Статуту Великого 

князівства Литовського 1566 р., а завершився введенням у дію Статуту 

цивільного судочинства Російської імперії 1864 р. Третій етап тривав від 

1864 р., коли відбулося закріплення апеляційного провадження в цивільних 

справах у Статуті цивільного судочинства Російської імперії, до 1917 р., коли 

радянська влада скасувала апеляційне оскарження. Четвертий етап почався 

30 грудня 1917 р., коли Центральною Радою був прийнятий Закон «Про 

введення апеляційних судів», а закінчився встановленням у 1920 р. радянської 

влади та ліквідацією апеляційного оскарження. П’ятий етап розпочався у 

1992 р. разом із прийняттям Концепції судово-правової реформи, яка вперше 

закріпила перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Шостий етап 

виокремлено з 2012 р., коли було внесено зміни до низки процесуальних 

кодексів та суттєві зміни до інституту апеляційного перегляду. Сьомий 

(сучасний) етап має точкою відліку внесення змін до КАС України у 2017 р. 

3. Акцентовано на тому, що апеляційне провадження є національним 

засобом юридичного захисту прав і свобод людини. Захист прав, свобод та 

інтересів особи у сфері публічно-правових відносин, відповідно до Конституції 

України, здійснюється адміністративними судами. Юрисдикцію та 

повноваження адміністративних судів, а також порядок здійснення судочинства 

в адміністративних судах встановлює Кодекс адміністративного судочинства 

України в редакції від 15 грудня 2017 р. Згідно з п. 6 ч. 3 ст. 2 КАС України 

забезпечення права на апеляційний перегляд справи є однією з основних засад 

(принципів) адміністративного судочинства. При цьому забезпечення права на 

апеляційне оскарження охоплює і забезпечення можливості оскарження 

судового рішення, і обов’язок суду прийняти та розглянути подану апеляцію. 

4. Зроблено висновок, що апеляція – це оскарження рішення суду першої 

інстанції, яке не набуло законної сили, до суду вищої (апеляційної) судової 

інстанції та перегляд ним оскаржуваного рішення й адміністративної справи в 

межах апеляційної скарги і позовних вимог, які були заявлені в суді першої 

інстанції. В адміністративному процесі апеляція є самостійною стадією, яка 

являє собою діяльність суду за умов подання апеляційної скарги особами, які 
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беруть участь у справі. Метою подання такої скарги є перевірка законності та 

обґрунтованості рішень суду першої інстанції. Апеляційне провадження – це 

порядок, який встановлений адміністративно-процесуальним законодавством 

для оскарження рішень суду першої інстанції. Категорія «правова природа 

апеляційного провадження» є родовим і більш широким поняттям, що охоплює 

видові категорії «правова природа апеляційного провадження в апеляційних 

адміністративних судах, у межах територіальної юрисдикції яких перебувають 

місцеві адміністративні суди, що ухвалили рішення», «правова природа 

апеляційного провадження, яке здійснює Верховний Суд, коли переглядає в 

апеляційному порядку судові рішення апеляційних судів, ухвалені ними як 

судами першої інстанції», «правова природа апеляційного провадження, яке 

здійснює Велика Палата Верховного Суду, коли переглядає в апеляційному 

порядку судові рішення Верховного Суду, ухвалені ним як судом першої 

інстанції». 

5. З’ясовано, що категорія «апеляційне провадження» акцентує на процедурі 

перегляду судових рішень судів першої інстанції. Таке твердження повністю 

корелюється з нормами другого абзацу ч. 3 ст. 22 КАС України, ст. 23 

КАС України, ст. 292 КАС України, які визначають систему судів апеляційної 

інстанції. Ця система охоплює такий функціонал: а) апеляційні адміністративні 

суди переглядають судові рішення місцевих адміністративних судів (місцевих 

загальних судів як адміністративних судів та окружних адміністративних 

судів), які перебувають у межах їхньої територіальної юрисдикції, в 

апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції (ч. 1 ст. 292 КАС України); 

б) Верховний Суд переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної 

інстанції судові рішення апеляційного адміністративного суду (наприклад, у 

справах за позовами про примусове відчуження з мотивів суспільної 

необхідності земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 

розміщені, а також у спорах за участю суб’єктів владних повноважень із 

приводу проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного 

партнерства та у спорах, що виникають у зв’язку з проведенням та/або 

визначенням результатів конкурсу з визначення приватного партнера та 

концесійного конкурсу (абзац другий ч. 3 ст. 22 КАС України, ч. 2 ст. 292 

КАС України)); в) Велика Палата Верховного Суду переглядає в апеляційному 

порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення у справах, розглянутих 

Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду як судом 

першої інстанції (ч. 2 ст. 292 КАС України). 

6. Під час розгляду сучасного процесу апеляційного оскарження 

встановлено, що на початковому етапі відбувається розгляд справи судом 

апеляційної інстанції згідно з правилами, за якими ведеться провадження в суді 

першої інстанції, однак при цьому в обов’язковому порядку враховуються 

особливості, притаманні судам апеляційної інстанції. Тобто відбувається 

застосування неповної апеляції. Однак за наявності істотних порушень, 

виявлених у процесі розгляду справи, які ведуть до скасування судового 

рішення, винесеного в першій інстанції, справа підлягає розгляду також за 

правилами для суду першої інстанції, проте при цьому вже не беруть до уваги 
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особливості апеляційного провадження, що означає застосування повної 

апеляції. 

7. Класифіковано докази в суді апеляційної інстанції за такими критеріями: 

за характером зв’язку змісту доказів із тими фактами, які підлягають 

встановленню; за способом утворення фактичних даних; за джерелом 

отримання фактичних даних тощо. Окрім того, аналіз окремих положень 

КАС України дав змогу класифікувати докази за додатковим критерієм – 

механізмом отримання фактичних даних суб’єктом доказування. За цим 

критерієм докази поділяються на такі види: а) подані докази (надані з власної 

ініціативи учасниками справи безпосередньо до суду); б) витребувані докази 

(одержані адміністративним судом від відповідної особи на його вимогу або за 

клопотанням учасника справи); в) встановлені докази (виявлені за наслідком 

проведення окремих процесуальних дій у процесі доказування (висновок 

експерта, показання свідка тощо)). 

8. Наголошено на тому, що інститут забезпечення доказів в апеляційній 

інстанції спрямований на забезпечення нормального здійснення процесу 

доказування шляхом збирання й закріплення доказів, якщо є обставини, які під 

час судового розгляду справи можуть унеможливити або ускладнити надання 

потрібних доказів. Доказування – це метафізична та історична реальність, 

унікальні й водночас такі, що закономірно виникають, суспільні відносини, 

соціальна природа яких полягає в потенційній здатності людства з опертям у 

своїй діяльності на таку соціальну цінність, як досвід, вибудовувати певну 

систему цінностей, однією з яких є можливість пізнання світу шляхом 

процесуального доказування. Таке доказування є властивим соціальній природі 

людини засобом і необхідною умовою функціонування високорозвиненої 

соціальної спільності, а також засобом загального зв’язку (комунікації), що 

виникає між високоорганізованими людьми у процесі розв’язання певних 

категорій соціальних конфліктів. 

9. Сформульовано ознаки доказів, зокрема: а) це будь-які фактичні дані, на 

підставі яких суд встановлює наявність або відсутність оспорюваних обставин; 

б) це відомості, які є відображенням реальних фактів, їх відтворенням, що дає 

можливість говорити про властивість цих фактів уже після того, як вони стали 

надбанням минулого; в) завжди отримуються у встановленій законом формі, а 

недотримання правил отримання доказів є підставою для того, щоб ці докази не 

бралися до уваги судом; г) можуть бути представлені в різних формах 

(пояснення сторін, показання свідків, письмові, речові докази, висновки 

експертів); ґ) завжди повинні бути належними та допустимими, тобто мають 

відповідати певним вимогам; д) жоден доказ не має заздалегідь установленої 

сили. Законодавець передбачив, що невід’ємною ознакою доказової інформації 

(відомостей) має бути їх належність, за допомогою якої можна встановити 

обставини, що становлять предмет доказування. 

10. З’ясовано, що оцінка доказів судом є розумовою діяльністю, тому 

підлягає закономірностям загального процесу пізнання та законам логіки, 

своєю метою має встановлення істини. Правова сторона оцінки доказів 

виражається в тому, що логічні операції здійснюються суб’єктами 
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адміністративно-правових відносин; вивченню підлягають лише дані, отримані 

в передбаченому законом порядку; мета оцінки не вільна, а визначена законом. 

11. Охарактеризовано докази з позиції трьох елементів: змісту, 

процесуальної форми та процесуального порядку одержання, дослідження й 

оцінки доказів. Для процесуального доказування характерні такі аспекти: 

а) директивний, відповідно до якого процесуальне доказування розуміється як 

реальний засіб, що має матеріальний складник уже через те, що він є 

обов’язковою навичкою соціуму; б) технологічний – сукупність соціальних 

практик, що дають змогу реалізувати компетенцію державної влади в межах 

вирішення конфліктних ситуацій; в) комунікативний, згідно з яким 

доказування – це мова, зрозуміла всім суб’єктам державно-правового 

владовідношення. Процесуальними формами доказів є засоби доказування, 

тобто такі способи фіксації, об’єктивації та збереження інформації про факти й 

обставини, які мають значення для вирішення справи, що використовуються під 

час збирання, подання, дослідження та оцінки доказів. З огляду на це 

доказування має свою структуру, в основі якої лежать його легітимність та 

авторитет судової практики, заснований на суворому дотриманні правил. 

12. Акцентовано на тому, що докази й доказування в адміністративних 

справах відповідають загальній теорії доказування в судовому процесі, 

щоправда, мають певні особливості. Зміст та обсяг доказування, види й 

кількість доказів в адміністративній справі залежать від предмета доказування. 

Предмет доказування, обсяг доказів, як правило, формуються в 

адміністративному суді першої інстанції та після стадій першої інстанції не 

змінюються (ст. ст. 308, 341 КАС України). Предмет доказування містить, по-

перше, обставини, які підтверджують вимоги позову; по-друге, обставини, які 

підтверджують заперечення проти позову; по-третє, обставини, які мають інше 

значення для розгляду справи та повинні бути встановлені (зокрема, 

адміністративна процесуальна правосуб’єктність). Другий компонент предмета 

доказування – це визнані, загальновідомі та преюдиціальні факти. Суд 

встановлює предмет доказування на основі застосовної норми матеріального 

права до спірних матеріальних правовідносин з огляду на вимоги й заперечення 

сторін. Під час встановлення фактів предмета доказування суд визначає, у чому 

полягає зміст спірного права. Адміністративному праву властива велика 

кількість ситуаційних норм, які входять до складу відносно визначених норм, 

під час застосування яких суд конкретизує спірне право або зміст спірних прав 

та обов’язків, вирішуючи справу з урахуванням її обставин. 

13. Встановлено, що поняття предмета доказування тісно пов’язане з 

поняттям меж доказування. Під межами доказування розуміється такий обсяг 

доказового матеріалу, який забезпечує надійне й достовірне встановлення всіх 

обставин, що входять до предмета доказування. Це обсяг доказового матеріалу 

(доказів і їх джерел), що забезпечує надійне, достовірне встановлення всіх 

обставин справи та вжиття процесуальних заходів для запобігання 

адміністративним правопорушенням. Межі доказування є різними в кожній 

адміністративній справі. Однак вони обов’язково мають забезпечувати 

законність та обґрунтованість ухвалених у справі процесуальних рішень. 
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Наслідком неправильного визначення меж доказування може бути 

необґрунтоване звуження або розширення процесу доказування. Причому для 

адміністративного процесу негативним є як перший, так і другий наслідок. 

Межі доказування в судовому розгляді адміністративної справи можуть не 

збігатися через необхідність перевірки на стадії судового розгляду нових 

версій, неоднаковість визначення предмета доказування, різницю в оцінці 

належності, допустимості, достовірності та достатності доказів. 

14. Зроблено висновок, що доказування в адміністративному судочинстві 

України є малодослідженим, переважно як частина загального підходу до 

наукового обґрунтування КАС України. Водночас, окрім теоретико-правового 

визначення категорій доказування, доказів та їх класифікації, не менш 

важливим для судової практики є питання фактичного надання сторонами 

доказів своїх правових позицій. Незважаючи на те, що в адміністративному 

судочинстві запроваджена презумпція винуватості відповідача – суб’єкта 

владних повноважень, адміністративні суди мають право не відкривати 

провадження за позовами з безпідставними (бездоказовими) звинуваченнями та 

вимогами. Визначення сутності й особливостей доказування в 

адміністративному судочинстві України, розроблення аргументованих 

пропозицій і рекомендацій щодо його вдосконалення має вагоме як теоретичне, 

так і практичне значення, особливо в умовах реалізації принципу змагальності 

сторін. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Гавалешко П.С. Особливості доказування в суді апеляційної інстанції: 

адміністративно-правове дослідження. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2022. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та подано нове вирішення 

важливого наукового завдання, що полягає у формуванні цілісної концепції 
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адміністративно-правового регулювання процесу доказування в суді 

апеляційної інстанції. 

Доведено, що апеляційне провадження є національним засобом юридичного 

захисту прав і свобод людини. Наголошено на тому, що вдосконалення 

інституту оскарження в адміністративно-деліктному процесі є одним із 

вирішальних чинників, які забезпечують підвищення ефективності 

правозастосовної діяльності та дотримання законності в адміністративному 

провадженні. 

Підкреслено, що в адміністративному процесі апеляція є самостійною 

стадією, яка являє собою діяльність суду за умов подання апеляційної скарги 

особами, які беруть участь у справі. Наголошено на тому, що метою подання 

такої скарги є перевірка законності й обґрунтованості рішень суду першої 

інстанції. Охарактеризовано апеляційне провадження як порядок, який 

встановлений адміністративно-процесуальним законодавством для оскарження 

рішень суду першої інстанції. 

Розглянуто два види апеляції: повну та неповну. Окреслено їхні характерні 

ознаки й відмінності. При цьому взято до уваги межі повторного розгляду 

справи. 

Досліджено пізнання фактів як основу доказової діяльності в 

адміністративному процесі. Зроблено висновок, що на сучасному етапі 

розвитку й становлення наукових концепцій інституту доказування в 

апеляційній інстанції ведеться активний пошук найбільш оптимальної та 

ефективної моделі адміністративного судочинства. Така ситуація свідчить про 

те, що питання про вдосконалення апеляційного судочинства в Україні ще 

досить тривалий час буде відкритим та актуальним і в наукових колах, і для 

законодавця й правозастосувача. Зроблено висновок, що у процесі 

вдосконалення загального механізму визначення предмета доказування в 

адміністративному процесі варто брати до уваги складність урахування судом 

предмета доказування під час встановлення фактичних складів із 

конкретизацією, а також у фактичних складах у разі прогалин і колізій у праві 

за відповідного застосування норм адміністративного права. 

Ключові слова: адміністративний процес, апеляційна система, апеляційне 

доказування, апеляційне провадження, апеляційне судочинство, апеляція, 

докази, інститут апеляційної скарги, перегляд судових рішень, права людини,  

суддівський розсуд, судові помилки, юридичні гарантії. 
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It was proved that an appeal proceeding is a national means of the legal defense 

of human rights and freedoms. The paper highlights that in administrative process, an 

appeal is an independent stage which is the court activity upon filing an appeal by 

persons participating in the case. It is noted that the goal of lodging a complaint is to 

verify the legality and validity of a judgment rendered by the court of first instance. 

Appeal proceedings as a procedure established by administrative procedural 

legislation for appealing against the decisions of the court of first instance were 

characterized. Two types of appeal – full and partial – were considered. Their 

outstanding characteristics and differences were outlined. At the same time, limits of 

retiral were taken into account. 

It was emphasized that the institution of securing evidence in the appeal body 

focuses on maintaining an adequate process of proving by evidence collection and 

reinforcement under circumstances which can make it impossible or complicate the 

submission of the necessary evidence during the trial. Proving is a metaphysical and 

historical reality, unique and, at the same time, naturally occurring social relations, 

the social nature of which entails the potential ability of humanity, relying in its 

activities on such a social value as experience, to build a particular system of values, 

one of which is the possibility of knowing the world through procedural proof. That 

sort of proof is a means inherent in the social nature of man and a necessary condition 

for the functioning of a well-developed social community, as well as a means of 

general connection (communication) arising between highly organized people in 

settling some categories of social conflicts. 

Knowledge of facts as the basis of evidentiary activity in administrative process 

was studied. It is highlighted that at the modern stage of development and formation 

of scientific concepts of the proof institution, the appeal instance is actively looking 

for the most optimal and effective model of administrative proceedings. Such a 

situation shows that the issue of improving the appellate judiciary in Ukraine will be 

open and relevant for quite a long time, both in academic communities and for 

legislators and law enforcers. Evidence was characterized from the perspective of 

three elements: content, procedural form and procedural order of receiving, 

examination and evaluation of evidence. Procedural proof has the following 

distinctive aspects: directive – procedural proof is understood as an actual means 

which has a substantial component due to the fact that it is a mandatory skill of 

society; technological – a set of social practices which allow realizing the 

competence of state authorities within the framework of resolving conflict situations; 

communicative – proving – is the language understood by all subjects of state-legal 

relations of power. Procedural forms of evidence are means of proving, that is, such 

ways of fixation, objectivation, and storage of data about facts and circumstances 

relevant to solving a case used during collection, submission, examination, and 

evaluation of evidence. In this context, proof has its own structure which relies on its 

legitimacy and authority of judicial practice based on strict compliance with rules. 

It is marked that evidence in administrative cases corresponds to the general proof 

theory of evidence in the judicial trial, although it has some peculiarities. The content 

and scope of proof, types and amount of evidence in an administrative case depend 

on the fact in proof. As a rule, the fact in proof and evidence scope are formed in the 
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court of first instance and remain the same after the first-instance stage. The fact in 

proof comprises circumstances confirming the claim requirements; circumstances 

that confirm objections to the claim; circumstances that have a different significance 

for case consideration and must be established (in particular, administrative 

procedural legal capacity). The second component of the fact in proof is recognized, 

well-known, and prejudicial facts. The court specifies the fact in proof based on the 

rule of substantive law applicable to disputed substantial legal relations, taking into 

account the demands and objections of the parties. When establishing the facts of the 

subject in proof, the court specifies the disputed right. Administrative law is 

characterized by numerous situational norms, which are part of relatively defined 

norms assisting the court in clarifying the disputed right or the content of disputed 

rights and obligations and hence solving the case given its circumstances.  

It was found that the concept of the fact in proof is closely related to the concept 

of limits of proof. The latter is defined as a volume of evidentiary material which 

ensures a reliable and accurate establishment of all circumstances that are part of the 

fact in proof. It is the volume of evidentiary material (evidence and its sources) which 

ensures a reliable and accurate establishment of all circumstances and taking of 

procedural measures to prevent administrative offenses. Limits of proof vary in every 

administrative case. However, they must ensure the legality and validity of the 

procedural documents adopted in the case. Incorrect identification of proof limits can 

cause unreasonable narrowing or broadening of the proof process. Moreover, both 

effects are negative to the administrative process. The limits of proof in judicial 

consideration of an administrative case may differ due to the need for clarification of 

new versions at the stage of judicial examination; inconsistencies in the definition of 

the fact in proof; variation in assessing the relevance, admissibility, authenticity, and 

sufficiency of evidence. 

It was concluded that when improving the general mechanism for determining the 

fact in proof in administrative proceeding, it is necessary to take into account the 

complexity of the court’s consideration of the fact in proof while establishing actual 

set of facts with specification, as well as in case of law gaps and conflicts with the 

appropriate application of administrative law norms. Improvement of the institution 

of appeal in the administrative-tort process is one of the decisive factors that ensures 

the enhancement of law enforcement activities and compliance with the legality of 

administrative proceedings. 

Key words: administrative process, appeal judiciary, appeal proceedings, appeal 

proof, appeal system, appeal, evidence, human rights, institution of appeal, judicial 

discretion, judicial errors, legal guarantees, retrial. 
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