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І СЕСІЯ 

«ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ: 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ» 

 

 

Кузьмишин Віталій Миколайович 

кандидат юридичних наук,  

Голова Сьомого апеляційного 

адміністративного суду  

РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА, 

ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СЬОГОДЕННІ. 

РОЗВИТОК АДМІН’ЮСТИЦІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВИМОГ ЧАСУ, 

ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ, ДЕРЖАВИ ТА ПОЛІТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Дотримання прав і свобод людини і громадянина є пріоритетом для будь-

якої демократичної держави. Права людини, гарантовані Конституцією України, 

повинні бути реалізовані, а їхній захист є важливою гарантією реалізації 

конституційного принципу відповідальності держави за свою діяльність перед 

людиною. Цей принципи на практиці реалізовуються завдяки ефективному 

функціонуванню адміністративних судів. Саме тому адміністративна юстиція – 

один з найважливіших інститутів правової держави. 

Першим кроком на шляху створення адміністративної юстиції стало 

прийняття у 1992 році (схваленої Президентом України у 1998 році) Концепції 

судово-правової реформи, яка задекларувала створення адміністративних судів 

як окремої повноцінної судової влади.  

Процес інтеграції України в європейський правовий простір, передбачав, 

серед іншого, повномасштабне реформування правової і судової систем на 

основі принципів та стандартів, що сформувалися на загальноєвропейському 

рівні. І одним з найважливіших кроків судової реформи в Україні було створення 

системи адміністративних судів на чолі з Вищим адміністративним судом. 
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Визначну роль у цьому процесі відіграв один з «батьків» адміністративної 

юстиції — Володимир Стефанюк.  

Незважаючи на те, що Конституція України зобов’язала створити систему 

спеціалізованих судів, існування саме судів адміністративної юстиції нею 

передбачено не було. І лише під час так званої «малої судової реформи» у червні 

2001 року, а потім прийняття Закону України «Про судоустрій України» у 2002 

році було визначено створення системи адміністративних судів на 

законодавчому рівні. Було окреслено не тільки місце адміністративних судів в 

системі судів загальної юрисдикції, а й установлено трирічний строк для їх 

створення. 

Створення самої структури адміністративних судів пов’язують із 

підписанням Указу Президента України «Про сутворення місцевих та 

апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного 

складу суддів» у 2004 році № 1417/2004, відповідно до якого в Україні було 

створено 7 апеляційних та 27 окружних адміністративних судів. [ 4 ] 

Відповідно до «Прикінцевих і перехідних положень» Закону України «Про 

судоустрій України» усі адміністративні суди повинні були запрацювати в 

лютому  2005 року. Однак перший окружний адміністративний суд, а це був 

Вінницький окружний адміністративний суд, розпочав свою процесуальну 

діяльність  25 квітня 2007 року.  

Важливим етапом становлення адміністративної юстиції стало прийняття 

Верховною Радою України 06 липня 2005 року  у третьому читанні, подолавши 

вето Президента Віктора Ющенка, Кодексу адміністративного судочинства 

України. За прийняття нового Кодексу проголосували 305 депутатів із 398, 

зареєстрованих у залі. Ця подія остаточно законодавчо закріпила систему 

адміністративних судів в Україні та перерозподілила між ними повноваження. 

У результаті проведення так званої «великої судової реформи» у 2016 році 

Верховною Радою України прийнято зміни до Конституції (щодо правосуддя) та 

прийнято новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Реформа 

полягала у перетворенні чотирирівневої судової системи на трирівневу 
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(місцеві/окружні суди, апеляційні суди та Верховний Суд, у складі якого діють 

Велика Палата, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський 

суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд).  

Вимоги статті 125 Конституції та Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» чітко розмежували компетенцію як різних ланок судової системи, так і 

видів судочинства — цивільного, кримінального, господарського та 

адміністративного. 

Доповнення до статті 125 Конституції стало одним із найбільших досягнень 

у зміцненні адміністративної юстиції, адже ним задекларовано головну складову 

адміністративної юстиції: «З метою захисту прав, свобод та інтересів особи у 

сфері публічно-правових відносин діють адміністративні суди».[1, ст. 125 ] 

Окрім цього, зміцненню позицій адміністративної юстиції сприяла і нова 

редакція Кодексу адміністративного судочинства (2017 року), яка започаткувала 

багато нововведень, оновлень і доопрацювань. 

Звичайно основним завданням адміністративних судів є захист і поновлення 

прав і свобод особи від порушень з боку влади, однак цим їхня функція не 

обмежується. Адміністративні суди своєю діяльністю здійснюють вплив і на 

розвиток політики та права. 

Так, окрім розгляду спорів щодо рішень суб’єктів владних повноважень, 

актів вищих органів державної влади, адміністративні суди також забезпечують 

захист конституційних виборчих прав громадян.  

Саме в процесі реалізації інституту виборів значимість діяльності 

адміністративних судів неоціненна, оскільки вибори є визначальною ознакою 

правової держави, суть якої полягає в оновленні складу представницьких органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. Необхідно зауважити, що 

важливу роль адмінсуди відіграють не тільки в захисті конституційно 

закріпленого права громадян на вибір, а й права бути обраним. 

Вибори як форма безпосереднього народовладдя виконують важливу 

функцію в частині забезпечення неперервного зв’язку між інтересами виборців 

та народу в цілому і державною владою, реалізація якої прямо впливає на те, 
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наскільки демократичною є державна влада та наскільки якісно вона виконує та 

буде виконувати в майбутньому конституційні норми. Саме тому 

адміністративні суди через виборчий процес мають колосальний вплив не лише 

на політичну ситуацію, але й на розвиток суспільства та держави на тому чи 

іншому етапі. 

Разом з тим, вплив адміністративних судів на  правову культуру суб’єктів 

владних повноважень може бути і обмежений колом таких суб’єктів. Так, у 

випадку прийняття судом рішення під час виборчого процесу результат 

подальшої діяльності окремого депутата чи політичної партії (іншими словами 

якість їхньої роботи) не залежить від судового рішення, оскільки принцип 

верховенства права, законність, неупередженість, об’єктивність та 

безсторонність Суду не дозволяє прийняти рішення з огляду на особисті якості 

кандидата, рівень його правосвідомості, політичні погляди тощо. Тому вплив на 

правову культуру та правосвідомість таких суб’єктів відбувається вже на етапі 

оскарження їхніх неправомірних рішень, дій чи бездіяльності, шляхом ухвалення 

обґрунтованого судового рішення. Як результат, одночасно покращується рівень 

правової культури як суб’єктів владних повноважень, так і громадянського 

суспільства.  

Хочеться наголосити, що ефективність правосуддя та довіра до судової 

влади базується не лише на прийнятті судами законних та мотивованих рішень, 

але й на ефективній системі їхнього виконання. Однак сьогодні існує проблема 

демонстрування державними органами неповаги до судових рішень: рівень 

невиконання судових рішень в адміністративних справах зростає. Це яскраво 

видно на практиці Європейського суду з прав людини, адже понад 80% скарг від 

українських громадян до ЄСПЛ – це саме скарги на невиконання судових рішень. 

Законом України № 1401-VIII від 02.06.2016 Конституція України була 

доповнена статтею 129-1, положення якої визначають, що контроль за 

виконанням судового рішення здійснює суд. [1, ст. 129-1] У свою чергу, Кодекс 

адміністративного судочинства передбачає процесуальні форми контролю за 

виконанням судового рішення [2, ст. 287]  
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Однак існує проблема, що суб’єкти владних повноважень намагаються 

перетворити процес виконання судових рішень на повторне встановлення 

обставин справи та оцінку доказів, вимоги державного виконавця дуже часто 

ігноруються, а відповідні штрафи не сприяють виконанню судових рішень. При 

цьому державний виконавець не має прямих повноважень, щоб вчинити ту чи 

іншу дію замість відповідного державного органу або органу місцевого 

самоврядування. 

Таким чином, наявна процедура виконання судового рішення потребує 

доопрацювання.  Створення дієвого механізму виконання судових рішень з 

врахуванням європейських практик – це завдання для всіх гілок влади, бо якщо 

не буде забезпечено дієвих гарантій виконання судових рішень, ухвалених 

іменем держави, такі рішення перетворяться на юридичну вигадку, яка не 

гарантує реального захисту порушених прав. Лише тоді, коли судові рішення 

стануть дієвими, адміністративна юстиція зможе підвищити правову культуру 

адміністративних органів.  

Генетично доля заклала українцям беззаперечне прагнення до свободи, 

боротьби за справедливість та відстоювання своїх прав. Враховуючи це, 

адміністративна юстиція як система судових органів ґрунтується на принципах, 

які є проявом нашої історичної спадщини, та забезпечує реалізацію, по перше, 

фундаментальних цінностей, що охороняються законом, а, по друге, законних 

інтересів особи, права якої порушено. Адмінсуди своїми виваженими та 

справедливими рішеннями, правовими позиціями, ставленням до людей 

впливають на довіру суспільства не лише до системи правосуддя, але й до 

держави, тим самим адмінсуди стають важливою основою існування української 

державності. І саме на адміністративні суди покладається обов’язок зміцнювати 

цю основу усіма силами. 

Отримавши статус Кандидата на членство в ЄС, наша держава стоїть на 

порозі великих реформ. Французький письменник Андре Жід сказав: «Один із 

законів життя свідчить, що як тільки зачиняються одні двері, відчиняються інші. 

Але вся біда в тому, що ми дивимося на зачинені двері і не звертаємо уваги на ті, 
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що відчинилися». Тому задля впевнених кроків до повноцінного членства 

України в ЄС ми маємо об’єднати найкращі європейські практики та власні 

напрацювання, ми маємо спільними зусиллями будувати демократичну державу.  
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КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ 

 

Адміністративна юстиція безпосередньо пов’язана з механізмом захисту 

прав і свободи людини. Його конституційну основу складають окремі статті 

Основного Закону, а саме стаття 3, яка зазначає, що «найвищою соціальною 

цінністю в Україні визнається людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека… Утвердження і забезпечення прав і свобод людини 

є головним обов'язком держави»; ст.8, яка проголошує принципи, що лежать в 

основі механізму правового захисту, зокрема «В Україні визнається і діє принцип 

верховенства права» і «Звернення до суду для захисту конституційних прав і 

свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України 

гарантується»; ст.55, яка закріплює право кожного на судовий захист, а також 

деякі інші статті, що прямо або опосередковано впливають на захист прав і 

свобод людини і громадянина [1]. 

Для становлення адміністративної юстиції в нашій державі важливу роль 

відіграла ст. 55 Конституції України, яка є фундаментальною в механізмі захисту 

прав і свобод людини і громадянина. Ця стаття закріпила право на судовий 

захист, яке в європейській практиці отримало назву «право на суд». Це 

конституційне положення отримало офіційне тлумачення вже в 1997 році 

(Рішення КСУ від 25 грудня 1997 р. № 9-зп) [2]. 

Новелою законодавства на той час, тобто на дату прийняття Конституції 

України стало положення частини другої цієї статті, яке гарантувало кожному 

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

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, яке теж 
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отримало офіційне тлумачення в 1997 р., тобто зразу, як тільки виникли 

проблеми щодо застосування цієї норми на практиці . (Рішення КСУ від 

25.11.1997 р. № 6-зп) [3]. 

Таким чином, саме ці конституційні постулати стали основою для 

створення вертикалі адміністративних судів. Нажаль для формування їх дієвої 

системи знадобилося майже 10 років. У цьому аспекті слід згадати ряд правових 

документів, які передували створенню інституту адміністративної юстиції: 

Концепція адміністративної реформи України 1998р.; Закон України про 

судоустрій 2002р; Укази Президента 2002.р і 2004р. «Про утворення Вищого 

адміністративного суду України»; «Про утворення місцевих і апеляційних 

адміністративних судів» Фундаментальним етапом становлення системи 

адміністративної юстиції стало прийняття в 2005 році Кодексу 

адміністративного судочинства України . В 2017р. набрала чинності нова 

редакція КАСУ. 

Аналіз цього законодавства показує, що сфера судового контролю за 

законністю рішень, дії чи бездіяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, посадових і службових осіб має тенденцію до 

розширення. Оскільки Конституція не дає чіткого переліку «дій чи 

бездіяльності», то звідси випливає, що в суді можна оскаржити будь-яке діяння 

чи рішення цих органів і осіб. 

За майже 17 років процесуальної діяльності адміністративні суди 

накопичили чималий досвід у вирішенні непростих питань захисту прав свобод 

та інтересів фізичних та юридичних осіб, а крайні 3 роки (робота в умовах 

пандемії, військового стану), взагалі стали певним випробуванням для 

адміністративної юстиції. 

Зберігаючи вітчизняні традиції судочинства в сфері публічно-правових 

відносин важливо надати їм нового змісту та створити науково обґрунтовану 

стратегію подальшого розвитку системи адміністративного судочинства на 

основі верховенства права та пріоритетності прав і свободи людини і 

громадянина обов’язково з урахуванням здобутків Європейських держав, 
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застосуванням в судовій діяльності практики ЄСПЛ- що є необхідним для 

вдосконалення теоретичного і нормативного підґрунтя адміністративного 

судочинства в Україні. 
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ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Адміністративна юстиція є наймолодшою із юстиції, однак не менш 

важливою, оскільки у системі поділу влад відповідає за обмеження державного 

начала. Згідно ідеї правової держави – держава не може сама себе обмежувати.  

Зміст адміністративної юстиції починається не зі створення 

адміністративних судів, а із римського права і ідеї поділу права на приватне та 

публічне, автором якої був відомий римський мислитель Цицерон. 

Існує кілька моделей адміністративної юстиції. Україна мала справу із 

французькою та німецьким типом. Так, перший варіант передбачає, що 

основними органами перевірки діяльності держави є сама адміністрація. Такий 

тип склався історично під час Французької революції, оскільки суддям не було 

довіри як представникам традиційних еліт, відповідно був створений окремий 

орган – Державна рада (який функціонує дотепер). Для українських земель цей 

тип був характерний під час передування у складі Російської імперії, тому що 

держава не ризикувала створювати окремі адміністративні суди в силу свого 

тоталітарного характеру. Другий тип юстиції – німецький, який 

характеризується наявністю у судовій системі держави окремих спеціалізованих 

адміністративних судів для вирішення спорів щодо індивідуальних 

адміністративних справ. Цей тип адміністративної юстиції Україна успадкувала 

під час перебування наших земель у складі Австро-Угорщини, і як показав 

подальший історичний розвиток, саме ці європейські німецькі традиції і заклали 

у правосвідомості розуміння того, як має бути влаштована адміністративна 

юстиція.  
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Феодальний устрій, незважаючи на свої негативні сторони теж зробив свій 

вклад у праворозуміння адміністративної юстиції, а саме, мова про те, що епоха 

середньовіччя у Європі часто характеризувалась складними стосунками васалів 

та їх сюзеренів, що породжувало серйозні нормативно-правові акти, зокрема, 

Велика хартія вольностей 1215 р. стала наслідком боротьби короля та баронів і 

символом потреби обмеження державної влади. Ще більше до ідеї обмеження 

абсолютної влади доклала складна німецька історія, коли імператор Священної 

римської імперії змушений був миритись і рахуватись із позицією семи 

курфюрстів. 

Однак по справжньому як інститут адміністративна юистиція виникає у 

XIX ст. У 60-х–70-х рр. ХІХ ст. у Бадені та Прусії були засновані адміністративні 

суди, що сприяло створенню основи німецької системи судового перегляду 

адміністративних дій [1, с. 34]. 

Основні складові сучасної адміністративної юстиції виникли у США та 

Західній Європі в середині ХХ ст.. Це відбулось як реакція на розширення сфери 

комепетенці органів влади з приводу регулювання економіки та розвитку 

держави загального благоденства. Ці два аспекти діяльності держави зміцнювали 

значення механізмів апеляції та підтвердження законності дій уряду, внаслідок 

чого юридичні та фізичні особи мали суттєві фінансові витрати або отримували 

великі прибутки. В США у 1946 р. приймається Закон про адміністративну 

процедуру, де були врегульовані основні механізми прийняття рішень 

державними органами та судовий перегляд цих рішень [1, с. 34]. 

Конституцією Німеччини 1949 р., врегульовано основні складові німецької 

адміністративної юстиції, де ключовим моментом стали права людини щодо 

влади та особливості судового забезпечення цих прав. У цей час судові органи 

Великобританії та Державна Рада Франції розвивати свої особливості розгляду 

справ, що відносились до роботи державних органів та захистом прав 

громадян [1, с. 34]. 

Оскільки більша частина українських земель доволі тривалий час 

перебувала у складі Російської імперії, то, передусім, варто розглянути 
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становлення та розвиток адміністративної юстиції, що мало місце в ХVI – ХVII 

ст. Було створено в росії Чолобитний приказ, що мав місце в системі 

адміністративних органів державного управління. «Функціями, якими він був 

наділений, були: а) прийнятття чолобитних (скарг, позовів приватних осіб) на 

рішення посадових осіб того часу – дяків, піддячих, воєвод і т.д. б) піддання суду 

тих, на кого подавалися чолобитні; в) контроль діяльності інших урядових 

установ» [2, с. 94]. У XIX ст. за перегляд рішень адміністративних органів 

відповідали Сенат та прокуратура, «органи, які були створені з метою прийняття 

скарг на чиновників, розгляду цих скарг і надання висновку про справедливість 

чи несправедливість того чи іншого рішення чи дії чиновника того часу» [2, 

с. 95]. Наступним кроком у розвитку адміністративної юстиції була судова 

реформа 1864 р., згідно якої було створено окремі земства, органи місцевого 

самоврядування, за якими мав бути судовий контроль. 1-й Департамент Сенату 

здійснював ХІХ – на початку ХХ ст., обов’язки вищого адміністративного суду. 

Під час призначення сенаторів не регулювались окремі вимоги щодо освіти, 

досвіду роботи в сфері права. Основне було те, що претендент повинен був 

відповідати певному місцю в соціумі, а саме, мати відношення «до перших трьох 

класів з чинів військових чи з цивільних. В основному членами Сенату були 

губернатори та директори всіляких міністерських канцелярій, при цьому без 

юридичної, або і без загальної освіти… В більшості випадків слухання справи не 

могло відбуватися без особистої присутності представника зацікавленого 

міністерства, який приймав участь у голосуванні нарівні із суддями і нерідко мав 

право вирішального голосу» [2, с. 96]. На противагу російській імперській 

системі, у Німеччині на цей момент уже існували окремі адміністративні суди, а 

судді повинні були мати належну суддівську підготовку та фах. 

У 1917 р. Тимчасовий уряд запровадив Особливу комісію для 

законотворчої діяльності. Зокрема, був прийнятий і Закон про адміністративні 

суди. «Перед лютневою революцією 1917 р. ухвалено рішення покласти на 

урядовий сенат функції вищого адміністративного суду, запровадити в судових 
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округах посади адміністративних суддів й покласти на окружні суді обов’язки 

розгляду певних адміністративних позовів» [3, с. 55]. 

У часи доби Центральної ради адміністративне судочинство мало своє 

закріплення на конституційному рівні. «Конституція Української Народної 

Республіки 1918 р. встановила, що судова влада здійснюється судовими 

органами в межах цивільного, кримінального та адміністративного судочинства» 

[4, с. 63]. У часи правління гетьмана П. Скоропадського було прийнято Закон про 

заснування Державного сенату, згідно якого Державний сенат покладав на себе 

функції вищої інстанції в судових і адміністративних справах. Систему 

Державного сенату складали: Генеральний карний суд і Генеральний цивільний 

суд та Генеральний адміністраційний суд . 

У часи СРСР адміністративна юстиція фактично не існувала як окрема 

інституція. Більше того вона піддавалась критиці як непотрібна та буржуазна. 

Функції перегляду рішень органів державної влади виконували вище стоячі 

органи (прокурорський нагляд).  
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ЛЮДИНОЦЕТРИЧНІ ТА АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ПРАВА У КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ 

НА РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО ПРАВА  

 

Неспростовним та добре відомим фактом є те, що правильність та повнота 

інтерпретації конкретної норми є обов’язковою умовою її вірного застосування. 

Саме тому, а також враховуючи суспільну значущість правотлумачної діяльності 

(особливо уповноважених правозастосовчих органів) проблематика тлумачення 

права, правових норм, нормативно-правових актів, законодавства завжди була і 

буде предметом наукового дослідження представників юридичної науки, в тому 

числі й галузевої. 

Слід відзначити, що разом з тим, юридична наука не виробила єдиного 

підходу до розуміння категорій «тлумачення права», «тлумачення правових 

норм», «тлумачення законодавства». Зокрема, як слушно підкреслюється на 

шпальтах правової літератури, одні вчені розглядають тлумачення як особливий 

розумовий процес, спрямований на з’ясування норм права, другі – як процес 

роз’яснення правових норм, треті розуміють під тлумаченням єдиний процес 

з’ясування й роз’яснення норм права. Існує точка зору, що тлумачення само по 

собі – це сукупність прийомів, які використовуються для того, щоб зрозуміти 

«твори людського духу». Деякі науковці досліджують тлумачення як різновид 

юридичної діяльності зі встановлення смислу правових приписів. Одним із 

напрямів у розумінні тлумачення є осмислення його як особливого різновиду 

юридичної практики. Отже, загалом можна виокремити кілька підходів до 

тлумачення та його визначення, суть яких, головним чином, залежить від того, 

що розуміється автором тої чи іншої дефініції під об’єктом тлумачення, саме 

тому логічним та найбільш виправданим є розгляд зазначених питань у 
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комплексі – вироблення визначення «тлумачення права (законодавства)» крізь 

призму розгляду підходів до сутності об’єкта інтерпретації [11, с. 21-22]. 

Звужуючи вектор дослідження до відповідних питань в межах 

адміністративного процесу, слід відзначити, що правозастосовча практика та 

вище наведені загальнотеоретичні тези про інтерпретацію правових норм, а 

точніше їх узагальнений огляд, дали змогу сформулювати відповідне розуміння 

тлумачення адміністративно-процесуальних правових норм як розумової 

інтелектуально-вольової діяльності відповідного суб’єкта інтерпретації, яка 

вирізняється специфічними методами та способами, спрямована на з’ясування і 

роз’яснення змісту та обсягу відповідних правових норм з метою правильного й 

однакового їх розуміння та застосування на практиці. 

У свою чергу, варто підкреслити, що змістовним наповненням правових 

норм адміністративного судочинства в тому числі є поняття та категорії, які 

визначають спрямованість адміністративного процесу та дозволяють чітко 

встановити його системні зв’язки. Загальнотеоретичні поняття і категорії, що 

застосовуються в адміністративному судочинстві, дають змогу в загальному 

вигляді відмежувати його від адміністративного права, як матеріального права, 

а також підкреслити відособленість адміністративно-процесуальних норм.  

При цьому на наше переконання, розуміння базових понять та категорій 

адміністративного процесу (в тому числі таких як принципи адміністративного 

судочинства, юрисдикція, підсудність, докази, адміністративний позов, справа 

адміністративної юрисдикції, адміністративний договір, суб’єкт владних 

повноважень, адміністративна процесуальна правосуб’єктність, малозначна, 

типова та зразкова адміністративні справи тощо) має спиратись на певні 

загальноприйняті орієнтири, в основі яких лежить вчення про соціальну цінність 

права (аксіологія права) та положення концепції людиноцентризму як ідеології 

адміністративного права та процесу. 

Аксіологія права є структурним розділом філософії права, в якій цінність 

розглядається як визначальна характеристика людського буття, спосіб буття 

цінностей, у ньому аналізуються основні правові цінності (справедливість, воля, 
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рівність, права людини тощо), їх «ієрархія» і способи реалізації в умовах 

сучасної правової реальності. До сфери інтересів правової аксіології іноді 

включають питання співвідношення права з іншими формами ціннісної 

свідомості: мораллю, політикою, релігією, а також питання про правовий ідеал і 

правовий світогляд [12, с. 18]. Цінність права і підходи до її визначення залежать 

від тої чи іншої концепції праворозуміння (легістська аксіологія, 

природноправова цінність права, лібертарна концепція праворозуміння, 

конструктивна аксіологія тощо). 

Не вдаючись до дискусії з цього питання, зазначимо, що у нашому 

розумінні цінність права виражається у його здатності сприяти реалізації так 

званого загальносоціального права (права, що виникає й існує незалежно від 

держави) за допомогою спеціальних механізмів і процедур. Загальносоціальна 

цінність права характеризується, передусім, значенням для розвитку (прогресу) 

суспільства тих відносин, які закріплює та захищає відповідна правова система. 

Суб’єктивна ж цінність права визначається мірою (змістом і обсягом) тих 

реальних можливостей (свобод), які воно надає людині за певних історичних 

умов. 

У зв’язку із цим, варто наголосити, що на наше переконання, цінність права 

тісно пов’язана з іншою філософсько-правовою категорією – метою права, яка, 

як вказується на сторінках юридичної монографічної літератури, полягає не 

просто у правовому регулюванні суспільних відносин, а у такому їх 

упорядкуванні, що забезпечить здатність права сприяти реалізації правового 

статусу всіма суб’єктами права. Тобто, оптимальне впорядкування суспільних 

відносин як мета права має відповідати загальносоціальній цінності права (як 

фактору, що забезпечує сталий розвиток суспільства та держави) та спеціальній 

(визначається змістом і обсягом тих реальних можливостей, які воно надає 

людині за певних історичних умов) [13, с. 93]. Інакше кажучи, сприйняття 

основних понять та категорій адміністративного судочинства правотлумачним 

суб’єктом має відбуватись крізь призму аналізу конкретної правової норми на 

предмет її здатності «задовольняти» потреби окремої людини та суспільства в 
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цілому. Така, у нашому баченні, правильна перцепція правового припису 

закладає підвалини його тлумачення саме з позиції уявлення про значущість 

права як ефективного регулятора суспільних відносин із акцентом не тільки на 

загальносоціальній цінності права, але й на спеціальній. 

Навіть поверховий аналіз вищевикладеного говорить про те, що 

запропоноване нами уявлення про зміст правотлумачної діяльності сформовано 

під впливом ідеології людиноцентризму. У цьому контексті слід зауважити, що, 

як зазначається у різноманітних філософських наукових джерелах, 

людиноцентризм – це філософія гуманістично орієнтованого підходу до 

соціальних відносин і особистості. Розвиток і втілення в практику життя 

філософії людиноцентризму є однією з головних умов формування і становлення 

сучасної системи соціальної допомоги і соціально орієнтованої держави. 

Система принципів розвитку соціальної держави передбачає, що головною 

цінністю в її концепції виступає людина, її розвиток, самореалізація. Соціальна 

держава, на думку більшості дослідників вказаної проблематики, діє для і заради 

людей, і саме люди відтворюють її основні принципи й ідеї [14; 15, с. 21]. 

У свою чергу, автори монографії «Принцип верховенства права: Проблеми 

теорії та практики», розкриваючи суть нової «людиноцентристської» ідеології 

адміністративного права, вказують, що її головне завдання – утвердити 

справжню спрямованість цієї галузі на забезпечення реалізації та захисту прав 

громадян, згідно з цією концепцією держава має «служити» людині, 

забезпечувати пріоритет її прав, свобод та інтересів [16, с. 156]. 

Спираючись на численні дослідження людиноцентризму як нової 

концепції адміністративного права, зазначимо, що, на нашу думку, в основі 

вказаної ідеології лежить пріоритетна спрямованість адміністративно-правових 

норм на забезпечення та дотримання у публічно-правовій сфері прав фізичних і 

юридичних осіб, а застосування таких норм здійснюється за принципом, що 

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Враховуючи вказане, 

наголосимо, що нами підтримується та обстоюється теза про те, що 
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правотлумачний суб’єкт, оцінюючи зміст та обсяг відповідної правової 

конструкції (у тому числі понять та категорій адміністративного судочинства), 

зобов’язаний співвідносити її зі змістом принципу верховенства права. Іншими 

словами, остаточне сприйняття та розуміння тої чи іншої правової норми має 

бути засноване в тому числі і на аналізі її взаємозв’язку із принципом 

правовладдя. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що сформульовані нами наукові 

положення, звісно, є предметом обговорення, проте, сподіваємось, що загальне 

бачення порушеної проблематики стане певною основною для подальшого 

поглибленого аналізу засад тлумачення норм адміністративно-процесуального 

законодавства саме крізь призму аксіологічних засад та концепції 

людиноцетризму. 
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Судовий контроль за законністю адміністративної діяльності є однією з 

найбільш важливих гарантій прав людини. Його критеріями слугують прямо 

визначені у правових нормах правила та вимоги, що випливають із правових 

принципів і норм законодавства, які встановлюють межі реалізації повноважень 

органів виконавчої влади та їх посадових осіб (у тому числі дискреційних). 

КАС України не містить чітких положень, якими повинні керуватися суди під 

час визначення меж судової перевірки. При визначенні меж такої перевірки суди 

керуються як міжнародними стандартами обмеження дискреційних 

повноважень, передбаченими рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи, 

документами Венеційської комісії, рішеннями ЄСПЛ, так і нормами частини 

першої статті 2 КАС України, відповідно до яких завданням адміністративного 

судочинства в Україні є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення 

судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту 

прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від 

порушень з боку суб’єктів владних повноважень. Тобто адміністративне 

судочинство є одним з ефективних способів зобов’язати орган виконавчої влади 

(посадову особу) вчинити певні дії або утриматись від них замість довгочасного 

та безрезультатного листування та оскарження. Адміністративний суд, 

перевіряючи рішення, дію чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень на 

відповідність критеріям, закріпленим частиною другою статті 2 КАС України, не 

втручається в дискрецію (вільний розсуд) суб’єкта владних повноважень, не 

ставить своїм завданням підміняти компетентні національні органи. У справах 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у 



24 

межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами 

України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження 

надано; 3) обґрунтовано; 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 

6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи 

всім формам дискримінації; 8) пропорційно; 9) з урахуванням права особи на 

участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного 

строку. [1]. 

Ураховуючи наведене вище, можна погодитись із думкою українських 

науковців щодо послідовності та переліку питань, які з’ясовуються під час 

розгляду відповідної категорії справ:  

1.  Чи були наявні в суб’єкта владних повноважень дискреційні 

повноваження під час прийняття рішення. Чи не було це дискреційне 

повноваження абсолютним. Практика Верховного Суду (Великої Палати) 

дозволяє зробити висновки, що для перевірки, чи діяв орган на підставі та в 

межах своїх повноважень, доцільно з’ясувати, зокрема, чи діяв орган прозоро і 

послідовно, чи дотримав процедурні гарантії, чи належно вмотивував рішення, 

чи не є воно свавільним (довільним), нераціональним, не підтвердженим 

доказами або ж помилковим щодо юридичних фактів, необ’єктивним або явно 

несправедливим.  

2.  Чи діяв суб’єкт владних повноважень відповідно до частини другої 

статті 2 КАС України, забезпечуючи якість прийнятого рішення (у межах, 

наданих йому нормативним актом, та у визначений законом спосіб, 

обґрунтовано, добросовісно, розсудливо, безсторонньо, пропорційно, з 

дотриманням принципу рівності перед законом).  

3.  Чи діяв суб’єкт владних повноважень відповідно до частини другої 

статті 2 КАС України, забезпечуючи дотримання процедурних гарантій (з 

урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення, своєчасно, 

тобто протягом розумного строку тощо). Резолюція Комітету Міністрів Ради 

Європи (77) 31 про захист особи стосовно актів адміністративної влади 

визначила процедурні гарантії для особи в межах адміністративних проваджень 
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(незалежно від реалізації в них дискреційних повноважень), такі як: - право особи 

бути вислуханою; - доступ до інформації; - допомога і представництво; 

- зазначення мотивів; - повідомлення про способи оскарження (перегляду) [2].  

4.  Чи діяв адміністративний орган із легітимною метою.  

Спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним та таким, який 

виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта владних 

повноважень. У разі ж невиконання або неналежного виконання рішення не має 

виникати необхідності повторного звернення до суду, а повинно здійснюватися 

примусове виконання рішення. Указану правову позицію викладено в постанові 

Верховного Суду України від 16 вересня 2015 року у справі № 21-1465а15 [3]. 

На сьогодні суди України при розгляді адміністративних справ різних 

категорій (зі спорів щодо забезпечення юстиції; виконавчої служби та 

виконавчого провадження, забезпечення громадського порядку та безпеки, 

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади та посадових 

і службових осіб цих органів, зі спорів із відносин публічної служби, дорожнього 

руху, транспорту та перевезення пасажирів тощо) приймають судові рішення, які 

використовують поняття «дискреційні повноваження» адміністративних органів 

із посиланням на Рекомендацію № R(80)2 стосовно здійснення 

адміністративними органами влади дискреційних повноважень, прийняту 

Комітетом Міністрів Ради Європи 11 березня 1980 року [4]. У судовій практиці 

сформовано позицію щодо поняття дискреційних повноважень, під якими слід 

розуміти такі повноваження, коли у визначених законом межах 

адміністративний орган має можливість самостійно (на власний розсуд) 

вибирати один із кількох варіантів конкретного правомірного рішення. Водночас 

повноваження державних органів не є дискреційними, коли є лише один 

правомірний та законно обґрунтований варіант поведінки суб’єкта владних 

повноважень. Тобто в разі настання визначених законодавством умов відповідач 

зобов’язаний вчинити конкретні дії і, якщо він їх не вчиняє, його можна 

зобов’язати до цього в судовому порядку [5]. 
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Таким чином, якщо за певних умов суб’єкт владних повноважень має лише 

один законний спосіб дії, такі повноваження не є дискреційними, а особа, якої 

стосується рішення суб’єкта владних повноважень (найчастіше – бездіяльність), 

має право просити суд прямо зобов’язати суб’єкта владних повноважень вчинити 

конкретну дію чи прийняти рішення. Отже, не будь-які повноваження органів 

влади з ухвалення рішень є дискреційними. Дискреція діє тільки в разі, якщо в 

рамках закону державний орган може приймати різні рішення.  
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Частина 1 статті 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 

2006 року встановлює вимогу для українських судів при вирішенні справ 

застосовувати Європейську конвенцію про захист прав і основоположних свобод 

1950 року та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.  

Постають питання, чи можна говорити про синонімічність понять 

«(судовий) прецедент» та «усталена практика» («jurisprudence constante»), чи 

мають рішення ЄСПЛ прецедентний характер.  

Судовий прецедент (лат. praecedens/praecedentis – що передує) – це 

принцип, за яким ухвалене рішення у конкретній справі є обов’язковим для суду 

тієї самої або нижчої інстанції при вирішенні в майбутньому всіх аналогічних 

справ або виступає зразком тлумачення правової норми. Основною особливістю 

прецедентного права є те, що воно, по-перше, передбачає юридичну 

визначеність, передбачуваність судового рішення; по-друге, відображає 

специфіку людської природи - справедливим буде те судове рішення, яке не 

відрізняється від раніше прийнятого рішення, якщо при цьому співпадають 

фактичні обставини справи, що розглядається. 

Як відомо, обов’язковість прецеденту базується на принципі stare decisis et 

non quieta moevre («дотримуватись того, що було вже вирішене, та не турбувати 

те, що стале»), при якому встановлюється залежність результату справи не від 

виключно суб’єктивної позиції окремого судді, а від певних раціональних 

об’єктивних стандартів, що існували заздалегідь і існуватимуть далі, після 
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винесення рішення у справі, і наслідком застосування якого, на думку судді 

лорда Менсфілда, є те, що «жодна особа не відчула на собі негаразди 

протилежної практики...». Однак, звичайно, повага до попередньої практики 

зовсім не означає виключну обов’язковість раніше прийнятих судових рішень, 

звісно в силу зміни обставин змінюються і загальні правила.  

Класичний судовий прецедент має дві складові: необов’язкову obiter 

dictum («попутно сказане»), основним завданням якої є додаткове обґрунтування 

правильності винесеного рішення та пояснення сутності правової позиції, та 

обов’язкову ratio decidendi (сутність, мотиви рішення, правова позиція суду), 

безпосереднє правоположення, що застосовується до правових питань, які 

виникають у зв’язку з установленими судом фактами, на яких засновано 

рішення, зобов’язуюче твердження, сформульоване при розгляді певного 

правового питання. Хоча в більшості випадках відмінність між ratio decidendi i 

obiter dictum практично стирається, і остання має теж саме значення, що і 

прецедент з переконливою силою. 

У країнах романо-германської правової сім’ї судовий прецедент, який 

офіційно не визнається джерелом права, практично діє у вигляді французької 

концепції «усталеної судової практики» (uno jurisprudence constante), за якою, 

судове рішення розширює зміст правової норми, а не підміняє її. Відповідно, 

суди не можуть обґрунтовувати свої рішення лише посиланнями на свою 

попередню практику як на єдину підставу для прийняття рішення. 

Якщо говорити про прецедент у діяльності міжнародних юрисдикційних 

органів, то відповідно до статті 38 Статуту Міжнародного Суду ООН Суд, який 

зобов’язаний вирішувати передані йому спори на основі міжнародного права, 

застосовує судові рішення як допоміжний засіб для визначення норм права, 

враховуючи застереження статті 59 Статуту, відповідно до якої «рішення Суду є 

обов’язковим лише для сторін, що беруть участь у справі, та лише по даній 

справі».. Нагадаємо, що положення статті 38 було запозичене зі Статуту 

Постійної палати міжнародного правосуддя і коментуючи його, суддя Постійної 

палати М. Гадсон свого часу вказував, що «жодних вказівок не було надано Суду, 
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що вимагали б слідувати прецедентам, встановленим у його попередній 

практиці». З цього можна зробити висновок, що вказані статті Статуту ООН 

встановлюють обмеження на використання судом при прийнятті рішень 

доктрини stare decisis 

Як не згадати при цьому афористично сформульовану лордом А. Денінгом 

у справі Trendtex Trading Corporation Ltd v Central Bank of Nigeria [1977] Q.B.529 

позицію – «міжнародне право не знає stare decisis».  

При цьому треба погодитися і з класиком доктрини міжнародного права 

проф. Г. Лаутерпахтом, що, незважаючи на відсутність доктрини обов’язковості 

прецеденту, жоден міжнародний суд не може, нехтуючи своїм власним 

авторитетом, не зважати на власну попередню практику. Підтвердженням такого 

підходу може слугувати частина 2 статті 21 Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду від 17 липня 1998 року, відповідно до якої «Суд може 

застосовувати принципи та норми права згідно з тим, як вони були розтлумачені 

у його раніше прийнятих рішеннях». 

Тому можна говорити про використання міжнародними юрисдикційними 

органами прецедентів як «усталеної практики», пам’ятаючи, що поняття 

«прецедент» у міжнародному праві не є синонімом терміну «судовий 

прецедент», має більш широке значення та входить до міжнародної практики. 

Щодо ЄСПЛ, то, з одного боку, треба погодитися з авторитетною думкою 

С. Шевчука [1, c. 124], що хоча ЄСПЛ безпосередньо не посилається на доктрину 

stare decisis, але конструкції, які він використовує («відповідно до незмінної 

судової практики», «відповідно до усталеного прецедентного права», 

«відповідно до сталих правових позицій»), посилання та цитування попередніх 

власних судових рішень, підтверджує фактичне наслідування подібної доктрини 

в його практиці. Для забезпечення можливості застосування попередніх судових 

рішень потрібна їх подібність, з цією метою ЄСПЛ застосовує «техніку 

розрізнень», аби переконатися, що подібні рішення пов’язані між собою, але, з 

іншого боку, рішення приймаються на підставі Європейської конвенції та 
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Протоколів до неї, що свідчить про застосування концепції «усталеної судової 

практики». 

При цьому на відміну від прецедентного права англосаксонської правової 

системи особливістю прецедентів ЄСПЛ є те, що Суд не зв’язаний в повній мірі 

зі своїми попередніми рішеннями, хоча наполягає на важливості сталості своєї 

судової практики, її рівномірності, узгодженості та правової визначеності.  

Отже, судову практику ЄСПЛ не можна назвати прецедентною системою 

в класичному її розумінні, в якому вона застосовується в практиці країн 

загального права. У своїх рішеннях Суд, посилаючись на свої попередні рішення, 

дотримується не самого прецеденту як такого, а відповідає на певні правові 

питання у процесі тлумачення та конкретизації Конвенції, забезпечуючи 

ефективність і практичність гарантованих прав, що дає можливість визначити 

рішення ЄСПЛ в якості прецеденту тлумачення. 
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В адміністративному судочинстві європейських країн застосовуються 

альтернативні способи вирішення публічно-правових спорів, зокрема й медіація. 

Підтвердженням є законодавство таких країн, як Великобританія, Ірландія, 

Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія та ін. До прикладу наведемо досвід 

застосування медіації в адміністративному судочинстві окремих країн. 

Широко застосовується медіація при врегулюванні публічно-правових 

спорів у Великобританії. Так, корисним для запозичення є досвід вирішення 

спору Міністерством оборони з батьками військовослужбовця, який загинув на 

військових зборах. Розв’язання низки суперечок шляхом медіації за участю 

Податкової та митної служби Її Величності щодо несплачених податків і тих, що 

стосуються звинувачень у протиправних діях митної служби, свідчить про 

медіабельність податкових і митних спорів [1, c. 257]. 

Заслуговує на вивчення практика вирішення спорів шляхом медіації в 

Ірландії, яка врегульована Законом про медіацію від 2017 р. [2]. Законодавчо 

передбачено надання сторонам правової допомоги під час застосування медіації 

практикуючими юристами. Медіація є добровільною, тому сторони мають право 

у будь-який час відмовитися від цієї процедури. Таку ж можливість має власне й 

медіатор, який може вийти з процедури, повернувши при цьому гонорари і 

витрати, сплачені йому за час, протягом якого він мав виконувати роль 

медіатора. У законі чітко врегульована процедура медіації у судовому процесі, 

частина четверта якого присвячена цьому питанню і має назву «Роль суду в 

медіації». Суд має право розпочати медіацію або за клопотанням сторони, яка 
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бере участь у справі, або з власної ініціативи, якщо він вважає за доцільне з 

огляду на всі обставини справи.  

У Німеччині було прийнято рамковий Закон про сприяння медіації та 

іншим позасудовим процедурам врегулювання спорів від 26 липня 2012 р. [3]. 

Цим законом створено правову основу для застосування процедури медіації та 

діяльності медіатора. Відповідно до процесуального законодавства судове 

провадження призупиняється на час медіації та зменшуються або скасовуються 

судові витрати у разі врегулювання спорів таким способом.  

Міністерство юстиції Хорватії підтримує розвиток медіації у всіх судах 

першої і другої інстанцій на всіх стадіях провадження. Медіація проводиться 

суддею відповідного суду, який пройшов підготовку з медіації і внесений до 

списку суддів-медіаторів, визначеного головою суду шляхом щорічного 

призначення заходів. Суддя-медіатор не може проводити медіацію у спорі, 

суддею якого він призначений [4]. 

У Польщі шляхом медіації практикується вирішення широкого спектру 

спорів (цивільні, комерційні, сімейні, трудові, адміністративні, кримінальні). 

Сторони обирають медіатора самостійно, в іншому випадку, суд має право 

призначити його для участі у справі зі списку осіб, які мають відповідну 

кваліфікацію. 

Узагальнення досвіду європейських країн та аналіз чинного законодавства 

України свідчить, що в адміністративних судах медіабельними є спори щодо: 

стягнення податкового боргу, проходження і звільнення з публічної служби, 

оскарження рішень органів місцевого самоврядування про встановлення тарифів 

і передачу об’єктів комунальної власності, надання земельних ділянок органами 

місцевого самоврядування у власність або в оренду, отримання публічної 

інформації, оскарження відмови місцевої ради надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою, стягнення плати за землю та ін. Ці спори можуть потенційно 

вирішуватись за допомогою медіації за умови наявності більш сталої практики 

та розмежування дискреційних повноважень суб’єктів владних повноважень. У 
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зв’язку з цим важливим є набуття чинності Законом України «Про 

адміністративну процедуру». 

Наразі Кодекс адміністративного судочинства України сприяє 

застосуванню медіації. Підтвердженням є низка норм, викладених у ч. 6 ст. 122, 

ч. 5 ст. 47, ч.2 ст. 180, ч. 6 ст. 181 [5].  

Отже, аналіз законодавства про медацію європейських країн, Кодексу 

адміністративного судочинства України, Закону України «Про медіацію» 

свідчить про спроможність застосування медіації в адміністративному 

судочинстві та створення належного правового підґрунтя для її впровадження в 

Україні. Тому потрібно здійснювати належну підготовку медіаторів, проводити 

заходи з популяризації процедур вирішення публічно-правових спорів шляхом 

медіації та запроваджувати пілотні проекти у цій сфері з подальшим 

масштабуванням на всю територію України. 
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20-та річниця створення адміністративної юстиції України відбулася у 

непростий період для нашої держави. Запроваджений з 24 лютого 2022 року 

воєнний стан в Україні став каталізатором проведення змін до законодавства, які 

стрімко перевели країну на «воєнні рейки» й дали базис для її виживання. 

В умовах воєнного стану в Україні значно зростає вплив сучасних змін 

військового законодавства на розвиток інших галузей законодавства, зокрема, 

що регулюють суспільні відносини в сфері соціального захисту осіб. Якість і 

ефективність цих змін не завжди дозволяє нашим громадянам бути впевненими 

у тому, що їхнє конституційне право на соціальний захист не порушується.  

Цим обумовлюється посилення ролі адміністративних судів під час 

розгляду справ з приводу реалізації публічної політики у сфері соціального 

захисту в умовах воєнного стану і динамічного розвитку соціального 

законодавства.  

Про важливість адміністративного судочинства у вирішенні справ з 

приводу реалізації публічної політики у сфері соціального захисту красномовно 

свідчить той факт, що питома вага ухвалених зразкових рішень Касаційним 

адміністративним судом за цією категорією справ від загальної кількості всіх 
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таких рішень складає 82% (14 з 17 зразкових рішень, ухвалених КАС з 2018 по 

2021 рр.) [1].  

За період повномасштабного вторгнення російських загарбників на 

територію України, починаючи з 24 лютого 2022 року і по теперішній час, 

відбулося чимало змін соціального законодавства (основні з них узагальнено та 

зазначено нижче – див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні зміни у соціальному законодавстві за період дії в Україні 

правового режиму воєнного стану  

Важливі Закони України 

у сфері соціального захисту 
Контекст змін 

1. «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування України» від 

09.07.2003 № 1058-IV 

За статтями 36, 45 удосконалено порядок 

призначення пенсії у зв’язку з втратою 

годувальника непрацездатним членам сім’ї 

особи, якій відповідно до Закону України 

"Про правовий статус осіб, зниклих безвісти 

за особливих обставин" надано правовий 

статус особи, зниклої безвісти за особливих 

обставин. 

У статті 115 доповнений перелік осіб, які 

мають право на дострокову пенсію за віком 

(тероборонівцями) та ін. 

2. «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування» від 03.09.1999 

№ 1105-XIV 

У статті 24 доповнений перелік осіб, яким 

нараховується розмір допомоги по тимчасовій 

непрацездатності, виходячи із 100 відсотків 

середньої заробітної плати (доходу) (членами 

сімей загиблих (померлих) Захисників і 

Захисниць України). 

3. «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування на випадок 

безробіття» від 02.03.2000 № 

1533-III 

У статті 33 передбачено особливості 

призначення і виплати допомоги по 

безробіттю внутрішньо переміщеним особам, 

громадянам, які виїхали за кордон, 

максимальний розмір цієї допомоги тощо. 
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4. «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 

20.10.2014 № 1706-VII 

За статтею 7 передбачено порядок 

припинення трудового договору з внутрішньо 

переміщеною особою відповідно до пункту 1 

статті 36, статей 38, 39 КЗпП, яка не мала 

можливості його припинити внаслідок 

знаходження на території, де відбувалися 

бойові дії тощо. 

5. «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту» від 22.10.1993 № 

3551-XII 

Доповнено статтею 101 «Сім’ї загиблих 

(померлих) Захисників і Захисниць України»; 

у прикінцевих положеннях передбачені 

гарантії в сфері соціального захисту 

теороборонівцям; удосконалено порядок 

надання статусу учасника бойових дій з 

урахуванням повномасштабного вторгнення 

росії в Україну з 24.02.2022 тощо. 

 

Попри чисельність суттєвих та позитивних змін до соціального 

законодавства, на практиці залишається не вирішеними багато правових 

проблем, пов’язаних із порушенням соціальних прав людини в нашій країні. 

Необхідно у контексті цього дослідження розглянути одну з них детальніше. 

В умовах воєнного стану на теперішній час близько чотирьох мільйонів 

українців вимушено перебувають за кордоном. Серед них є чималий відсоток 

пенсіонерів за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника. Багато з 

цих громадян, вже шостий місяць повномасштабної війни, знаходячись на 

чужині та слухаючи по ЗМІ військові прогнози та аналітику, що війна триватиме 

і в 2023 році, приймають важливе для себе рішення залишитися на постійне місце 

проживання в іншій країні, яка не уклала з Україною двосторонньої угоди про 

соціальний захист, зокрема, про пенсійне забезпечення. Відразу постає питання 

про життєву необхідність отримання такими громадянами української пенсії за 

межами України. Однак, як правило, наразі це неможливо, адже, відповідно до 

пункту 2 частини першої статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування України» «виплата пенсії за рішенням 
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територіальних органів Пенсійного фонду припиняється на весь час проживання 

пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором 

України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України». 

Проте, відразу слід зауважити, що положення пункту 2 частини першої статті 49 

вказаного Закону втратило чинність, як таке, що є неконституційним на підставі 

Рішення Конституційного Суду від 07.10.2009 № 25-рп/2009. Враховуючи, що 

одним з визначальних елементів у регулюванні суспільних відносин у соціальній 

сфері відповідними органами державної влади є додержання принципу 

пропорційності між соціальним захистом громадян та фінансовими 

можливостями держави, органи Пенсійного Фонду, як правило, не виконують 

зазначене рішення Конституційного Суду України і припиняють виплати пенсій 

пенсіонерам, що постійно проживають за кордоном. Причиною цьому є 

відсутність на практиці заходів забезпечення виконання рішень цього поважного 

органу конституційної юрисдикції, фінансові труднощі у країні, що воює, і 

сподівання вищого політичного керівництва державою, що така ситуація з 

пенсіями посприяє поверненню в Україну пенсіонерів-біженців після закінчення 

війни.  

У Постанові Великої Палати Верховного Суду від 20.05.2020 у справі 

№ 815/1226/18 вірно зауважується, що «невиконання державою покладених на 

неї обов’язків щодо соціального забезпечення та захисту громадян породжує 

масові звернення до суду з позовами про визнання неправомірними дій органів 

Пенсійного фонду, що, серед іншого, підриває довіру громадян до належного 

виконання всіма суб’єктами владних повноважень своїх функцій та до 

можливості отримати в старості з боку держави в обмін на свою трудову 

діяльність справедливий соціальний захист». Звернення пенсіонерів, що 

виїжджають за кордон на постійне місце проживання, до судів адміністративної 

юрисдикції з позовами про відновлення їм виплати української пенсії мають 

масовий характер, особливо зараз в умовах воєнного стану. Майже завжди у 

таких спорах адміністративні суди захищають права пенсіонерів, що опинилися 

в схожій життєвій ситуації. Проте, такий стан речей аж ніяк не наближає Україну 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v025p710-09
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до соціальної і правової держави. На наш погляд, важливо вирішити це 

проблемне питання шляхом удосконалення положень пункту 2 частини першої 

статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування України». Адже, наприклад, законодавець вже давно вирішив 

аналогічну проблему для такої категорії пенсіонерів як «чорнобильці». Так, 

згідно зі статтею 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 

№ 796-XII, пенсія по інвалідності, що настала у зв’язку з каліцтвом чи 

захворюванням внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначена у разі виїзду 

пенсіонера на постійне мешкання за кордон виплачується Пенсійним фондом 

України незалежно від країни їх нового проживання. Подібне положення треба 

передбачити і у пункті 2 частини першої статті 49 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування України» для всіх категорій 

пенсіонерів.  

Все вищевикладене дозволяє зробити наступні висновки.  

Розгляд спорів і в мирний час, і в воєнний в адміністративному судочинстві 

є запорукою захисту прав людини, зокрема в сфері соціального захисту, оскільки 

Кодекс адміністративного судочинства України закріпив зрозумілу і прозору 

процедуру розгляду спорів людини із владою. Двадцятирічний досвід існування 

адміністративної юстиції свідчить про життєздатність системи адміністративних 

судів в Україні, готовність бути надійним та ефективним механізмом захисту 

прав, свобод та інтересів людини і громадянина, у тому числі в сфері соціального 

захисту. Проте, недосконалість соціального законодавства є постійним викликом 

у прийнятті законних рішень адміністративними судами, стоїть на заваді 

гарантування прав людини в нашій країні. Задача вчених, фахівців виявляти ці 

проблеми, наголошувати на них, вимагати від законодавця вносити необхідні 

зміни в чинне соціальне законодавство. 

Список використаних джерел: 

1. Зразкові справи – Верховний суд – Судова влада України. Офіційний 

сайт Верховного Суду. URL: https://cutt.ly/sZl0wuB.   
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ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ ЯК ЦІННІСНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

ЗАВДАНЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Справедливим буде зазначити, що сучасне уявлення про призначення та 

мету адміністративного права почало формуватися у науковій літературі задовго 

до набуття Україною незалежності. Так, наприклад, ще у 1917 році 

А. І. Єлістратов писав, що адміністративне право найкращим чином захищає 

особистість від надмірного, несумісного з умовами її вільного розвитку 

державного втручання [1, с. 129]. У свою чергу М. П. Карадже-Іскров, 

порівнюючи розвиток адміністративного права в європейських державах та 

Радянському Союзі, звертав увагу на принципи адміністративного права, межі та 

форми їх реалізації. У цій площині Карадже-Іскров підкреслював, «…що наша 

держава (СРСР) не схильна висувати на перший план особистість. Навпаки, вона 

розглядає окремих осіб лише як засіб для досягнення своїх цілей» [2, с. 29]. 

Визнаючи, що за громадянином СРСР визнаються певні права (пасивне та 

активне виборче право, свобода віросповідання та відправлення релігійних 

культів, свобода пересування (до запровадження паспортної системи) тощо), 

вчений-адміністративіст наголошував, що слід постійно пам’ятати, що в 

Радянському Союзі особа не є чимось самоцінним – вона є лише «гвинтиком 

великої машини. Саме тому забезпечення її прав знаходиться на другому 

місті» [2, с. 29-30]. 

З конструктивною критикою як радянського адміністративного права, так 

і адміністративно-правової доктрини виступав і Ю. Л. Панейко, який ідеологію 

адміністративного права пов’язував з європейським індивідуалізмом, що, на 

думку вченого, полягає у духовному лібералізмі, який жадає свободи 
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сумлінності і толерантності; політичному лібералізмі, що вимагає 

демократичного контролю й охорони одиниці проти самоволі державних 

органів; господарському лібералізмі, що вимагає господарської конкуренції і 

охорони приватної власності. Метою такої ліберальної думки є створення 

рівноваги між двома крайностями – всемогутністю та безсиллям держави [3, 

с. 139]. Натомість радянська держава, як зазначав Панейко, є переповненою 

ідеями колективізму, … радянська влада реагує всілякими засобами – як 

адміністративними, так і судовими – проти свободи, якщо вона не 

підпорядковується інтересам звільнення праці від гніту капіталізму. … 

Радянська наука помилково дефініює адміністративне право як систему 

правових засад, які регулюють державну чинність в напрямі охорони безпеки і 

добробуту передусім працюючих» [3, с. 146].  

Із вказаними тезами вельмишановного вченого не погодитися вкрай важко. 

За великим рахунком сформована у радянський період адміністративно-правова 

доктрина наклала глибокий відбиток на сучасне розуміння адміністративного 

права та процесу, прояви якого час від часу трапляються в деяких наукових 

джерелах, в яких адміністративне право намагаються звести виключно до 

державного управління та адміністративного примусу як зовнішньої форми 

прояву всякого роду імперативу та підпорядкованості в публічній сфері 

відносин, залишаючи при цьому осторонь його предмета сервісну діяльність 

держави та його «обслуговуючий» складник. 

Тим не менше, концепція людиноцентризму існувала. Спочатку 

паралельно із державоцентризмом, але як чужа буржуазна система цінностей; 

згодом – як нова, але незрозуміла теорія. З цього приводу Д. М. Лук’янець 

слушно писав, що у вітчизняній науці адміністративного права доволі чітко 

простежуються два основних напрями. Перший умовно можна позначити як 

«схоластичний», оскільки в його основі – погляди, сформовані ще за радянських 

часів, і сучасні розробки становлять собою спробу пристосувати ці погляди до 

сучасних умов без жодних спроб переглянути догми і стереотипи, що склалися в 

минулому столітті. Другий напрям виразно акцентує увагу на підходах, 
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властивих європейським правовим традиціям, і становить собою спроби 

перенести знання про відповідні правові інститути у вітчизняну доктрину 

адміністративного права [4]. 

Саме другий так би мовити проєвропейський підхід й уособлює ідеї 

людиноцетричної філософії сприйняття адміністративного права та процесу. 

Одним з його справжніх ідеологів у нашій державі став видатний вчений 

В. Б. Авер’янов, який одним із перших закликав до формування нової 

адміністративно-правової доктрини, головна мета якої полягає у поверненні 

національному адміністративному праву справжнього обличчя, яке ця галузь має 

зараз в усіх розвинутих країнах світу. А саме, оновлене адміністративне право 

має орієнтуватись на забезпечення максимально ефективної реалізації прав й 

інтересів людини та їх ефективний захист, тоді як натепер вітчизняне 

адміністративне право орієнтоване перш за все на задоволення потреб держави. 

Саме цим, на його думку, вітчизняна правова галузь якісно відрізняється від 

стандартів адміністративного права європейських країн. Тому за допомогою 

нової адміністративно-правової доктрини має бути подолана найбільш 

принципова вада колишньої наукової школи, а саме майже повне ігнорування в 

адміністративно-правовій науці проблематики прав людини. 

За свого життя академік Авер’янов суворій критиці піддавав те, що у 

визначеннях адміністративного права, як правило, немає навіть згадки про права 

людини, а тим більше про її пріоритетне місце у сфері адміністративно-

правового регулювання; традиційно не висвітлюються і навіть не згадуються 

принципи власне галузі адміністративного права, які підміняються принципами 

державного управління; панує стереотипне трактування адміністративних 

правовідносин з одностороннім впливом, в яких людина розглядається суто 

«підвладним об’єктом» управлінського й адміністративно-примусового впливу з 

боку уповноважених суб’єктів; не приділяється пріоритетна увага судовим 

засобам захисту прав громадян, вона обмежується «стандартним» розглядом 

лише позасудових засобів забезпечення законності у державному управлінні; 
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нарешті фактично цілком ігнорується сучасна європейська доктрина і практика 

адміністративного права [5, с. 157-158]. 

Звісно, що новітня адміністративно-правова література намагається 

уникнути вказаних вад, активно демонструючи те, що змістовно інше 

сприйняття призначення адміністративного права уособлюється у якісно іншому 

розумінні предмету та методу адміністративного права, ключових його 

інститутів тощо. Зокрема у контексті необхідності перегляду змісту методів 

адміністративного права на шпальтах правової літератури зазначається, що 

поряд із переважним застосуванням рис імперативного методу в 

адміністративно-правовому регулюванні суспільних відносин дедалі більше 

використовуються і певні елементи диспозитивного методу (надання 

адміністративних послуг, укладання адміністративних договорів тощо), що 

свідчить про поступовий перехід до змішаної природи методу адміністративного 

права, тобто органічне поєднання у ньому типових ознак як імперативного, так і 

диспозитивного методів правового регулювання, спрямованість методу 

адміністративного права на демократизацію взаємовідносин між людиною та 

державою. 

Наразі переважна більшість учених-адміністративістів пов’язують 

ідеологію людиноцентризму із принципом верховенства права та його 

реалізацією в публічній сфері. Так, наприклад, розмірковуючи про нову 

доктрину адміністративного права, автори монографії «Принцип верховенства 

права: проблеми теорії та практики» акцентують увагу на тому, що зміст цієї 

ідеології повністю корелюється з приписами ст. 3 Конституції України, згідно з 

якою Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини 

та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав 

і свобод людини є головним обов’язком держави [6]. Це, у свою чергу, як слушно 

підкреслюють вчені, є формулою, яка багатьма ідентифікується як принцип 

верховенства права, що означає підпорядкування діяльності усіх державних 
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інститутів потребам реалізації та захисту прав людини, утвердження їхньої 

пріоритетності перед усіма іншими цінностями демократичної, соціальної, 

правової держави [5, с. 156].  

Так само філософія людиноцентризму пронизує й адміністративне 

судочинство, фіксуючи його ідеї у принципах процесу та завданнях. Так, 

наприклад, не важко здогадатися, що ідея про пріоритет інтересів людини перед 

державою, лягла в основу формулювання ключових завдань інституту 

адміністративної юстиції, закріплених у ст. 2 КАС України, а також визнання 

принципу верховенства права магістральною засадою адміністративного 

процесу. 

Завершуючи такий узагальнений огляд людиноцентризм як нова концепція 

адміністративного процесу полягає у забезпеченні та дотриманні у публічно-

правовій сфері та під час справляння правосуддя принципу верховенства права 

(правовладдя), забезпеченні спрямованості адміністративного судочинства на 

пріоритет прав фізичних і юридичних осіб, забезпеченні дотримання 

конституційних принципів під час розгляду справи, аналізу її обставин та 

прийняття рішення. При цьому людиноцентристська концепція адміністративно-

правової доктрини заснована на якісно нових, зорієнтованих на утвердження 

принципу верховенства права підходах до дослідження вихідних ознак 

адміністративного права як галузі права, публічного адміністрування та його 

інститутів, суб’єктного складу адміністративно-правових відносин та їх 

адміністративно-правового статусу, усіх аспектів адміністративного та судового 

порядку вирішення публічно-правових спорів тощо. 
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ЗАКОННИЙ ІНТЕРЕС ЯК ПРЕДМЕТ ЗАХИСТУ 

В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

Відповідно до ст. 55 Конституції України: «Права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом. Кожному громадянину гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб». 

Тобто в Конституції України серед захисту прав і свобод відсутній термін 

«захист інтересів». 

Адміністративне та цивільне судочинство України у відповідних 

процесуальних кодексах використовують різні терміни, зокрема «інтерес» та 

«законний інтерес». 

Термін «інтерес» з’являється в адміністративному судочинстві у частині 

першій статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України. Згідно цієї 

норми: «Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене 

та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з 

метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень». 

На відміну від терміну «інтерес» Цивільний процесуальний кодекс 

України вживає термін «законний інтерес», зокрема у частині першій статті 4 

цього кодексу зазначається: «Кожна особа має право в порядку, встановленому 

цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів». 

Конституційний Суд України своїм рішенням від 01 грудня 2004 року 

№18-рп/2004 у справі №1-10/2004 зазначив: «поняття «охоронюваний законом 

інтерес, що вживається у частині першій статті 4 Цивільного процесуального 
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кодексу (1501-06) та інших законах України у логічно-смисловому зв’язку з 

поняттям «права» (інтерес у вузькому розумінні цього слова), означає феномен, 

який: а) виходить за межі змісту суб’єктивного права; б) є самостійним об’єктом 

судового захисту та інших засобів правової охорони; в) має на меті задоволення 

усвідомлених індивідуальних і колективних потреб; г) не може суперечити 

Конституції (254к/96-ВР) і законам України, суспільним інтересам, 

загальновизнаним принципам права; д) означає прагнення (не юридичну 

можливість) до користування у межах правового регулювання конкретним 

матеріальним та/або нематеріальним благом; є) розглядається як простий 

легітимний дозвіл, тобто такий, що не заборонений законом. Охоронюваний 

законом інтерес регулює ту сферу відносин, заглиблення в яку для суб’єктивного 

права законодавець вважає неможливим або недоцільним». 

В резолютивній частині цього рішення Конституційний Суд України 

вирішив: «Поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається в частині 

першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (1501-06) та інших 

законах України у логічно-смисловому зв’язку з поняттям «права», треба 

розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або 

нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об’єктивного і прямо 

не опосередкований у суб’єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є 

самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з 

метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать 

Конституції (254к/96-ВР) і законам України, суспільним інтересам, 

справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим 

засадам. 

В рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 2011 року 

№ 19-рп/2011 у справі № 1-29/2011 з розгляду питань, зокрема, чи гарантується 

кожному право на оскарження в суді будь-яких рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень на підставі статті 55 Основного Закону України 

(254к/96-ВР), чи Конституцією України (254к/96-ВР) надано право оскаржувати 

в суді не будь-які, а лише певні категорії їхніх рішень, дій чи бездіяльності, 
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Конституційний Суд України зазначив, що: «Особа, стосовно якої суб’єкт 

владних повноважень прийняв рішення, вчинив дію чи бездіяльність, має право 

на захист… До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, 

дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо 

таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією (254к/96-ВР) чи законами 

України встановлено інший порядок судового провадження (частина друга статті 

2 КАС України)». 

В резолютивній частині цього рішення Конституційний Суд України 

вирішив: «В аспекті конституційного звернення положенням частини другої 

статті 55 Конституції України (254к/ВР-96) необхідно розуміти так, що 

конституційне право на оскарження в суді будь-яких рішень, дій чи 

бездіяльності, всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб гарантовано кожному. Реалізація цього права 

забезпечується у відповідному виді судочинства і в порядку, визначеному 

процесуальним законом». 

Разом з тим, Верховний Суд у своїх чисельних постановах значно звузив 

права осіб щодо звернення до адміністративних судів за захистом своїх інтересів. 

Так в Постанові Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного 

суду від 17 жовтня 2018 року у справі №360/1193/17 зазначено наступне: 

«… обов’язковою умовою надання правового захисту судом є наявність 

відповідного порушення суб’єктом владних повноважень прав, свобод або 

інтересів особи на момент звернення її до суду. Порушення має бути реальним, 

стосуватися (зачіпати) зазвичай індивідуально виражених прав чи інтересі особи, 

яка стверджує про їх порушення… Порушення вимог Закону діями суб’єкта 

владних повноважень не є достатньою підставою для визнання їх 

протиправними, оскільки обов’язковою умовою визнання їх протиправними є 

доведеність позивачем порушених його прав та охоронюваних законом інтересів 

такими діями». 
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Аналогічний висновок здійснено в Постанові Верховного Суду у складі 

Касаційного адміністративного суду від 16 лютого 2021 року у справі 

№320/950/19. 

Доведення кожного разу про порушення саме особистих прав та законних 

інтересів певної особи в значній мірі ускладняється коли дії чи бездіяльність 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб направлені на невизначене коло осіб, тобто не мають ознаки 

індивідуальних актів або дій чи бездіяльності до конкретної особи. 

Так, бездіяльність певного органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування чи посадової (службової) особи може стосуватися порушення 

закріпленого в статті 3 Конституції України права на життя, здоров’я та безпеку, 

яке гарантоване всім громадянам. 

Оскарження такої бездіяльності певною особою в більшості випадках 

призводить до того, що суди не вбачають в такій бездіяльності порушення саме 

прав та інтересів певної особи, обґрунтовуючи відмову в позові недоведеністю 

такого порушення. 

Одним з таких прикладів є рішення Вінницького окружного 

адміністративного суду від 01 листопада 2021 року у справі №120/5483/21-а, 

серед висновків якого зазначено, зокрема, наступне: «… порушення має бути 

реальним, стосуватися індивідуально виражених прав або інтересів особи, яка 

стверджує про їх порушення… Позивач зазначає, що він є учасником 

дорожнього руху і оскаржуваною бездіяльністю відповідачів порушується його 

право на безпечні умови дорожнього руху… Втім суд вважає, що доводи 

позивача є надміру абстрактними, без жодного обґрунтування негативного 

впливу оскаржуваної бездіяльності відповідачів на конкретні реальні 

індивідуально виражені права, свободи чи інтереси позивача, що свідчить про 

відсутність предмету захисту у суді». 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СУДІВ 

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ 

 

Пріоритетом в роботі судової системи є необхідність забезпечення 

доступності правосуддя для громадян, спрощення надання судових послуг та 

забезпечення належного рівня якості, ефективності судового захисту прав і 

свобод. Доступ до правосуддя є важливою складовою верховенства права, тому 

слід підтримувати традицію правового освоєння судочинства як онтологічної 

процесуальної форми, дослідження конститутивних характеристик судового 

процесу у світлі обґрунтування рольової значущості судової діяльності як 

особливої форми реалізації права.  

Відповідно до міжнародного права поняття доступу до правосуддя 

зобов’язує держави гарантувати право кожної особи на звернення до суду, з 

метою отримання юридичного захисту, у разі якщо права особи були порушені. 

Доступ до правосуддя охоплює низку прав людини, а саме: право на 

справедливий суд згідно зі статтями 6 ЄКПЛ та 47 Хартії основних прав ЄС і 

право на ефективний засіб правового захисту згідно зі статтями 13 ЄКПЛ та 

47 Хартії. Стандарти адміністративного судочинства також є невіддільною 

частиною міжнародних стандартів прав людини, оскільки основною метою є 

забезпечення належного рівня здійснення органами публічної влади своїх 

функцій та ефективного судового захисту прав і свобод людини у відносинах, в 

тому числі і з органами державної влади та місцевого самоврядування. Досвід 

багатьох європейських країн доводить, що адміністративні суди є доступним і 

ефективним інструментом захисту прав, свобод і інтересів людини від порушень 
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з боку органів державної влади та місцевого самоврядування. Європейські 

стандарти оскарження в адміністративно-правовій сфері відіграють важливу 

роль в переході та інтеграції вітчизняного законодавства до європейського рівня 

захисту прав, свобод людини та громадянина у адміністративно-правовій сфері. 

На важливість та необхідність прискорення процесу оптимізації системи 

правосуддя в Україні та розвиток адміністративного судочинства неодноразово 

наголошували науковці та судді. 

Перед початком повномасштабних воєнних дій основний акцент 

оптимізації судової системи України був зроблений на розроблення нової карти 

судів, з врахуванням території, логістики, зручних транспортних та 

комунікаційних можливостей у кожному регіоні, щоб це дозволяло громадянам 

безперешкодно дістатися до суду, який визначено центром округу. Логістика та 

рівномірність навантаження на одного суддю залишаються актуальними, але 

зараз реформа потребує актуалізації та корекції.  

Одним із завдань оптимізації системи суддів є забезпечення рівномірного 

навантаження у судах, що сприятиме дотриманню розумних строків розгляду 

справ. Зараз з’явилась можливість вирівняти навантаження, оскільки розпочато 

процедуру відрядження суддів з судів, що розташовані на територіях, на яких 

ведуться активні бойові дії й територіальну підсудність яких було змінено.  

Важливим завданням є забезпечення громадянам доступу до правосуддя 

через максимальне переведення судочинства в електронний формат. Сьогодні 

система електронного правосуддя набула такого важливого значення, що 

відсутність та неналежна робота електронної системи призводить до порушення 

основних прав громадян. Сучасне громадянське суспільство не може існувати 

без цифрових технологій, але сьогодні в Україні це часто стає єдиним можливим 

способом захистити свої права. Тому важливим залишається питання 

подальшого розвитку сервісів дистанційного судочинства, щоб значно спростити 

процедуру звернення до суду та отримання судових послуг, підвищити 

ефективність функціонування судів та здійснення правосуддя в цілому. Наразі 

практика використання засобів електронного судочинства, які зараз вже 
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впровадженні та активно застосовуються, свідчить про потребу і надалі 

розширювати спроможності дистанційних засобів. 

Ряд міжнародних актів також закріплюють основоположні вимоги та 

стандарти забезпечення доступності, ефективності, інформаційної прозорості 

правосуддя. Європейські експерти зазначають, що електронне правосуддя є 

важливою політикою та настільки ж важливим інструментом для модернізації та 

покращення надання правосуддя в Європі на національному, наднаціональному 

або транскордонному рівнях. [1, с. 9]. У Рекомендації Rec (2001) 2 Комітету 

Міністрів Ради Європи державам-членам щодо побудови та перебудови судових 

систем та правової інформації в економічний спосіб зазначено, що сучасні 

інформаційні технології стали незамінним засобом у сфері здійснення 

правосуддя і що вони таким чином сприяють ефективному управлінню 

державою, яке необхідне для нормального функціонування демократії. При 

цьому значне число країн серед європейських держав здійснюють реорганізацію 

чи заміну як систем адміністративно-організаційної підтримки судів, так і 

компʼютеризованих систем юридичної інформації [2, с. 241–287, 294, 314]. Разом 

з тим, не всі можуть отримати доступ до технічних інновацій, тому важливо, щоб 

вони пропонувалися разом із з традиційними системами.  

Ще одним аспектом оптимізації судової системи має стати механізм 

спрощення розгляду формальних правових проблем. В практиці ЄСПЛ 

акцентовано, що право на доступ до суду не є абсолютним, а основне завдання 

суду – це безпосереднє здійснення судочинства, розгляд справжніх значних 

спорів, а все що суперечить реалізації цього завдання має бути винесено за дужки 

судової діяльності, або максимально спрощено. Наприклад, Європейський 

портал електронного правосуддя нині дозволяє, згідно з відповідним вторинним 

законодавством ЄС, приватним особам подавати транскордонні позови з 

незначними претензіями або платіжні доручення в режимі онлайн у державах-

членах ЄС, що є учасниками e-CODEX (спрямованого на поліпшення доступу 

фізичних і юридичних осіб до юридичних засобів через національні кордони – 

зокрема, обробку транскордонних юридичних процедур онлайн). Регламент 
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No1896/2006 установив процедуру Європейського платіжного доручення, яка 

спрощує транскордонні справи стосовно безспірних грошових вимог. Це 

дозволяє кредиторам подавати позови, не звертаючись до суду, використовуючи 

стандартизовані форми, які можуть заповнюватися та надсилатися до 

компетентного суду. Відповідно до Регламенту (ЕС) No861 /2007 позови можуть 

також подаватися за посередництва Європейського порталу електронного 

правосуддя згідно з Європейською процедурою врегулювання спорів з 

незначними позовними вимогами, що спрощує провадження в справах щодо 

вимог, сума яких не перевищує 2000 євро. Процедура дрібних претензій 

застосовується між усіма державами-членами ЄС. Провадження ведеться 

письмово, якщо тільки суд не вважає за потрібне провести усне слухання. 

Встановлені часові межі для сторін і суду для прискорення судового 

провадження і застосовується до вимог як грошових, так і нематеріальних. 

Судове рішення, отримане в результаті цієї процедури, повинно, як правило, 

автоматично визнаватися та виконуватися в іншій державі-члені [3]. 

Врахування здобутків європейських держав в судовій сфері, правових 

стандартів, вироблених на загальноєвропейському рівні, дослідження кращих 

міжнародних практик є необхідним для розробки і вдосконалення теоретичного 

та нормативного підґрунтя функціонування та оптимізації роботи судів України. 
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ВИКЛАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА 
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ДОСВІД ДОННУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА І ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

 

Адміністративне право та адміністративне судочинство, як освітні 

компоненти, мають велике значення для формування правників. І саме сьогодні, 

підчас пандемії, воєнного стану, оновлення Стандартів вищої освіти першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 

Право, спеціальності 081 Право, прийняття Закону України «Про 

адміністративну процедуру» – наповнення цих дисциплін, виокремлення 

окремих компонентів (службового права, адміністративної процедури, 

адміністративного деліктного права) та безпосередньо викладання 

адміністративного права та адміністративного судочинства мають велике 

значення для формування сучасних правників як на бакалаврському рівні вищої 

освіти, так і на магістерському рівні. 

На викладання та змістовне наповнення дисциплін вплинув і процес 

еволюції адміністративної юстиції, який пов'язаний з процесуальним та 

матеріальним правом, зокрема на дисципліни службове право (публічна служба 

та публічні службовці), адміністративне процедурне право, адміністративне 

деліктне право, в цілому на адміністративне право, адміністративний процес та 

адміністративне судочинство. 

Кардинальним поштовхом до еволюції адміністративної юстиції у 

незалежній Україні стали: прийняття у 1996 році Конституції України, яка 

визначила спеціалізацію судових органів як основний принцип побудови 

національної системи судів загальної юрисдикції (стаття 125 Конституції 

України) та закріпила положення про вищі спеціалізовані суди; Концепція 
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адміністративної реформи в Україні (1998 року); Закон України «Про судоустрій 

України» (2002 року); Указ Президента України «Про створення Вищого 

адміністративного суду» (2002 року); Кодекс адміністративного судочинства 

України (2005 року) та подальші кроки щодо запровадження в Україні 

адміністративної юстиції. Зазначене вище мало істотне підґрунтя, 

спрямовувалось виключно на вдосконалення вітчизняної системи судоустрою, 

вплинуло на підготовку юристів-правників у закладах вищої освіти (далі – ЗВО).  

Система вищої освіти постійно адаптується до сучасних вимог та ринку 

праці. Відповідно до сучасних реалій (коли потрібні фахівці з відповідними 

навичками, вміннями, обізнані у відповідних сферах, в тому числі з питань 

адміністративного права та адміністративного судочинства), підготовка 

правників у ДонНУ імені Василя Стуса відбувається відповідно до цих реалій, і 

відповідно до затверджених стандартів вищої освіти. Такі стандарти затверджені 

по окремих спеціальностях (081 Право – не виключення) і по відповідних рівнях 

та ступенях вищої освіти (бакалавр, магістр). ДонНУ імені Василя Стуса, як і 

інші ЗВО, самостійно розробляє і затверджує якісні освітні програми з 

урахуванням вимог до відповідного рівня вищої освіти, встановлених 

законодавством та стандартами вищої освіти. Зауважимо, що забезпечення 

якості вищої освіти, студентоорієнтованості, конкурентоспроможності, 

формування особистості професіонала має велике значення. Відповідність умов 

провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам 

законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним 

стандартам, а також потребам заінтересованих сторін і суспільства - 

забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього 

забезпечення якості в ДонНУ імені Василя Стуса. Відповідно до згаданих 

Стандартів та розроблених на їх основі освітніх програм (наприклад, право або 

міжнародне право), за результатами вивчення дисципліни, передбачено здобуття 

здобувачами вищої освіти відповідних навичок і вмінь, загальних та спеціальних 

компетентностей, отримання результатів навчання, які безпосередньо пов’язані 
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з такими дисциплінами, як адміністративне право та адміністративне 

судочинство. 

На юридичному факультеті ДонНУ імені Василя Стуса дисципліна 

«Адміністративне право» викладається на 2 курсі СВО Бакалавр, включає 

окремий блок, який стосується основних положень щодо адміністративної 

юстиції, адміністративного процесу, адміністративного судочинства. А от 

дисципліна «Адміністративне судочинство», викладається на четвертому курсі 

СВО Бакалавр і вже більш детально розкриває всі складові адміністративного 

судочинства. Аналогічні дисципліни викладаються і у здобувачів СВО Магістр, 

але з поглибленим вивченням практичних аспектів, та підготовки до ЄДКІ. 

Дисципліни адміністративне право та адміністративне судочинство є 

невід’ємними складовими не тільки під час навчання здобувачів у ЗВО, а й підчас 

так званих випускних іспитів бакалаврів та магістрів, або вступних іспитів до 

магістратури. Наприклад, наприкінці четвертого курсу СВО Бакалавр – здається 

випускний комплексний атестаційний екзамен (в ньому багато складових по 

матеріальних та процесуальних галузях, в тому числі адміністративне право та 

адміністративне судочинство); вступний екзамен до Магістратури (як би він Не 

називався, чи то Єдине фахове вступне випробування/ЄФВВ або в цьому році 

Магістерський комплексний тест/МКТ), так само включає блоки з 

адміністративного права та адміністративного судочинства; випускний 

комплексний іспит зі спеціальності наприкінці навчання в магістратурі у ЗВО та 

Єдиний державний кваліфікаційний іспиту/ЄДКІ за межами ЗВО – теж мають 

блоки з дисциплін адміністративне право та адміністративне судочинство.  

Усталеною практикою викладання дисципліни у ДонНУ імені Василя 

Стуса є те, що при викладанні і адміністративного права, і адміністративного 

судочинства задіяні юристи-практики, судді, професіонали, які мають 

безпосереднє відношення до судової сфери. Така практика викладання була 

започаткована ще у Донецьку, вона залишилось і у Вінниці. Завдяки такій 

практиці викладачі-практики не тільки викладають теорію, а й діляться 

практичним досвідом зі здобувачами, вирішують з ними практичні актуальні 
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кейси, проводять заняття на базі відповідних судів, приділяти увагу здобувачам 

не тільки під час лекційних та практичних занять, але й у позанавчальний час.  

Прикладом такої якісної роботи є підготовка команди здобувачів на 

Всеукраїнський студентський турнір з судових дебатів у справах 

адміністративної юрисдикції (фінал турніру був організований та проведений на 

базі Касаційного адміністративного суду України у складі Верховного суду і 

команда юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса отримала призове 

місце у фіналі). В рамках співпраці також проводяться різні заходи, круглі столи, 

наукові конференції, MootCourt, модельні судові засідання, завдяки яким 

здобувачі опрацьовують і теоретичні знання, і здобувають практичні навички. 

Для отримання та відпрацювання практичних навичок також використовується 

здобувачами та викладачами юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса 

«Legal Space». Це перша в Україні локальна кафедра адміністративного права в 

суді, потужна платформа для адміністративного права та судочинства для 

проведення занять на базі 7ААС, проходження практики, надання бази для 

наукових робіт, організації модельних судових засідань та інших видів співпраці.  

Таким чином, викладання дисциплін адміністративне право та 

адміністративне судочинство в умовах сьогодення відбувається на високому 

рівні, у поєднанні теорії та практики. Але слід пам’ятати і про виклики, які стоять 

перед нами сьогодні у час пандемії та воєнного стану в Україні: тримати високий 

рівень якості надання освітніх послуг та поєднувати теоретичне навчання із 

сучасною практикою; звернути увагу на складові дисциплін адміністративне 

право та адміністративне судочинство і виокремити з адміністративного права в 

самостійні компоненти службове право, адміністративне процедурне право, 

адміністративне деліктне право; продовжити співпрацю з представниками 

адміністративної юстиції. 
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