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This article discusses the genesis of the administrative proceedings
in Ukraine, shows the special characteristic trait, the legal framework
for the implementation for the improvement of the judicial system.

Key words: proceedings, judicial reform, administrative and legal
reform, administrative process.

Постановка наукової проблеми. Прийняття Україною Де-
кларації про державний суверенітет 1990 року та Акту проголо-
шення незалежності 1991 року сприяло побудові її як соціальної
та правової держави, де права і свободи людини визнаються най-
вищою соціальною цінністю. Згодом ці положення знайшли своє
подальше відображення в основному Законі країни – Конституції
України від 28 червня 1996 року та деяких інших нормативно-
правових актах. Саме Конституція України Розділом VІІІ в статті
125 закріплює принцип спеціалізації судової системи [1]. Проте
тривалий час реформування судової системи в Україні породжу-
вало гострі дискусії про загальну модель судоустрою.

Формування України як правової, соціальної, демократичної
держави вимагає спеціальних наукових досліджень у сфері адмі-
ністративного судочинства, яке регламентує порядок розгляду
судом справ публічно-правового характеру, що виникають між
суб’єктами при здійсненні владних управлінських функцій. Про-
блематика адміністративного судочинства та порядку його реалі-
зації в Україні мало досліджена, оскільки у сучасних наукових
працях увага приділялась лише питанням необхідності утворення
та функціонування адміністративних судів в Україні. Серед під-
став обрання даної теми для дослідження можна виділити такі, як
недостатня теоретична розробка питань запровадження та здійс-
нення адміністративного судочинства, наявність правових про-
блем щодо механізму вирішення публічно-правових спорів, не-
обхідність вивчення проблем законодавчого регулювання
адміністративного судочинства.

Аналіз основних наукових досліджень і публікацій. Окре-
мим питанням обраної теми вже приділяли увагу як зарубіжні,
так і українські науковці. Серед них варто назвати таких відомих
фахівців, як: В. Б. Авер’янов, Н. В. Александрова, О. М. Бандур-
ка, Ю. П. Битяк, Ю.В. Георгієвський, Ю. С. Педько. Під час здій-
снення дослідження були використані наукові праці О. Д. Круп-
чана, А.О. Селіванова, Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна та інших
вчених і практиків у галузі адміністративного права.
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Метою даної статті є дослідження історичного шляху станов-
лення адміністративного судочинства в Україні, розгляд теоретич-
них і практичних проблем його здійснення, окреслення основних
напрямків подальшого вдосконалення законодавства, яке регулює
механізм здійснення адміністративного судочинства. Для досяг-
нення поставленої мети були виокремленні наступні завдання:

1) дослідження історичного генезису адміністративного судо-
чинства в Україні з часу проголошення її незалежності;

2) проведення аналізу чинного законодавства в сфері здійс-
нення адміністративного судочинства;

3) виявлення особливостей адміністративного судочинства;
4) дослідження концептуальних підходів до формулювання

пропозицій стосовно удосконалення законодавства, яке регулює
механізм розгляду справ, що виникають із адміністративно-
правових відносин.

Викладення основного матеріалу. Виникнення адміністра-
тивного судочинства в Україні бере початок ще з ухвалення Вер-
ховною Радою України Концепції судово-правової реформи в
Україні від 28 квітня 1992 року № 2296-ХІІ, на час підписання
якої необхідність судово-правової реформи була обумовлена тим,
що судова система не відповідала соціально-економічному ладу
суспільства [2, с.32]. Не можна сказати, що на сьогодні в Україні
дана відповідність повною мірою досягнута.

Концепція судово-правової реформи в Україні стала першим
кроком у реалізації ідеї створення системи адміністративних су-
дів в Україні. Вона обґрунтовувала необхідність проведення су-
дово-правової реформи, визначала її принципи, закріпила основні
ідеї та спрямованість побудови даної судової системи, визначила
її завдання.

Відповідно до основних принципів судово-правової реформи
однією з її цілей була перебудова судової системи, створення но-
вого законодавства, вдосконалення форм судочинства. Тому,
вважаємо за доцільне розглянути питання становлення та функ-
ціонування адміністративного судочинства, оскільки воно є скла-
довим елементом судової влади в цілому.

За даною Концепцією реалізацію судово-правової реформи
пропонувалось проводити в три етапи. Адміністративне судочин-
ство запроваджувалось задля розгляду спорів між громадянином
і органами державного управління, і саме під час другого етапу
реформи передбачалось створення адміністративних судів.
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Концепція судово-правової реформи відіграла важливу роль у
становленні судової влади в України, проте після прийняття Кон-
ституції України фактично втратила свою актуальність.

Поряд з Концепцією судово-правової реформи Указом Прези-
дента України від 22 липня 1998 року № 810/98 схвалені заходи
щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в
Україні, яку теж можна вважати початком становлення адмініст-
ративного судочинства в Україні [3, с.32]. Ця Концепція перед-
бачала створення у системі органів виконавчої влади спеціальних
підрозділів щодо розгляду скарг громадян, які б розглядали та
вирішували справи у порядку, наближеному до судового прова-
дження (так званої адміністративної «квазіюстиції»). Також були
опрацьовані питання про вагомість адміністративної юстиції як
форми контролю за діяльністю органів державного управління, їх
посадових осіб.

Положення про створення правової бази для запровадження
форми судового захисту прав і свобод громадян у сфері публіч-
но-правових відносин набули відображення у Кодексі адмініст-
ративного судочинства України (далі – КАС України), зокрема, у
формуванні та діяльності нині існуючих місцевих, апеляційних
адміністративних судів та Вищого адміністративного суду
України [4, с.104]. Забезпечення захисту прав і свобод громадян,
що реалізується через систему незалежних спеціалізованих судів,
є одним з головних пріоритетів правової держави.

Адміністративне судочинство в Україні запроваджено в пері-
од досить глибокого реформування такої важливої національної
галузі права, як адміністративне право, оскільки воно має деякі
відмінності порівняно з адміністративним правом європейських
країн. І головна відмінність полягає в тому, що національне адмі-
ністративне право зорієнтоване на задоволення потреб держави,
державного управління, а не на забезпечення прав, свобод та ін-
тересів людини. Слід також зазначити, що на сьогоднішній день
існує Концепція вдосконалення судівництва для утвердження
справедливого суду в Україні відповідно до європейських стан-
дартів, схвалена Указом Президента України від 10 травня 2006
року № 361/2006 (далі – Концепція вдосконалення судівництва)
[5]. Вона визначає, що суди в Україні не є дієвим інститутом за-
хисту прав людини, в тому числі і в адміністративному судочин-
стві. Серед підстав, які зумовлюють зробити даний висновок,
можна виділити наступні:
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— незавершене формування системи адміністративних судів,
які мають захищати права та свободи особи у відносинах із
суб’єктами владних повноважень;

— неприйняття закону про адміністративні процедури, який
би визначав стандарти відносин особи з органом влади, посадо-
вою особою, що свідчить про недостатнє реформування процесу-
ального права.

Аналізуючи стан судової системи України на сучасному етапі,
можна дійти висновку, що реформування судової системи та змі-
ни, що відбувались в системі судової влади, мали здебільшого
ознаки реформи лише формально.

Концепція вдосконалення судівництва закріплювала, що заве-
ршення формування системи адміністративних судів було пер-
шочерговим у сфері розвитку адміністративної юстиції України
та створенні системи судів загальної юрисдикції. При цьому те-
риторіальна юрисдикція адміністративних судів не повинна була
прив’язуватись до адміністративно-територіального устрою,
оскільки це може створити залежність суддів від впливу місцевої
влади. Адміністративне судочинство спрямоване на захист прав
осіб у публічно-правових відносинах. Адміністративні суди ма-
ють вживати заходи, які б захистили права осіб, порушені орга-
нами влади, оскільки учасники таких публічно-правових відно-
син, зокрема, фізична особа з однієї сторони та суб’єкт владних
повноважень – з іншої, перебувають за своїм статусом в дещо не-
рівних умовах.

Отже, можна зробити висновок, що Концепція вдосконалення
судівництва побудована з урахуванням недоліків, які на сьогодні
випливають з практичного досвіду.

З початку набуття Україною незалежності триває реформу-
вання судової влади. Як свідчить практика, цей процес є довго-
тривалим, а результати не завжди виправдовують очікування на-
уковців та фахівців.

Докорінні зміни в судовій системі відбулись з прийняттям в
2002 році Закону України «Про судоустрій», яким передбачалося
створення системи спеціалізованих адміністративних судів на
чолі з Вищим адміністративним судом, а згодом – прийняття За-
кону України «Про судоустрій і статус суддів». Одним з перших
кроків у створенні системи адміністративної юстиції став Указ
Президента України від 01 жовтня 2002 року, відповідно до якого
в системі судів загальної юрисдикції було утворено Апеляційний
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суд України та Вищий адміністративний суд України з місцезна-
ходженням їх у м. Києві.

До прийняття КАС України існувало два альтернативні проек-
ти Адміністративного процесуального кодексу України – перший
з них був підготовлений робочою групою Центру політико-
правових реформ України, другий – фахівцями Верховного Суду
України [6, с.122–125]. Структура обох проектів була класичною,
і при розробці кожного з названих законопроектів використову-
валися законодавчі акти та досвід діяльності адміністративних
судів зарубіжних країн.

Концепція адміністративної реформи в Україні, затверджена
Указом Президента України «Про заходи щодо впровадження
Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22 липня
1998 року [7] фактично поклала початок розбудови адміністрати-
вного судочинства. В ній обґрунтовано необхідність, доцільність
та своєчасність адміністративної юстиції, а також її важливість
для правової, соціальної держави. Концепція встановила поетап-
не формування системи адміністративних судів – Вищого адміні-
стративного суду України, апеляційних та місцевих судів, визна-
чила основні етапи здійснення реформи, завдання, які потрібно
вирішити в процесі її проведення, основи побудови системи ад-
міністративного судочинства, шляхи розвитку адміністративного
законодавства.

Пріоритетом адміністративної реформи можна вважати довго-
очікуване прийняття КАС України, який став правовою основою
діяльності адміністративних судів в Україні. Ним регулюється
порядок звернення до адміністративних судів, закріплено проце-
суальні повноваження адміністративних судів щодо розгляду
справ адміністративної юрисдикції та порядок здійснення адміні-
стративного судочинства в цілому. Серед завдань адміністратив-
ного судочинства (ч.1 ст. 2 КАС України) визначається перш за
все захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інте-
ресів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від
порушень з боку органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів
при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі
законодавства, в тому числі на виконання делегованих повнова-
жень. Тобто, можна сказати, що адміністративне судочинство по-
кликане певною мірою обмежувати свавілля органів державної
влади та їх посадових осіб при здійсненні ними владних повно-
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важень відносно фізичних осіб, а також сприяти зміцненню ролі
держави в процесі реалізації громадянами свої законних прав і
свобод.

Проте перед адміністративним судочинством постають за-
вдання, що пов’язані не лише із здійсненням основних функцій
щодо захисту прав фізичних та юридичних осіб від свавілля дер-
жави, але й по зміні ставлення громадян до дієвості захисту своїх
прав у судовому порядку, реальності захисту осіб від неправомі-
рних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повнова-
жень. Досягти таких цілей можна лише при злагодженій та чітко
врегульованій процесуальній діяльності, що закріплена в норма-
тивно-правових актах та побудована на принципах судочинства,
результатом якої буде забезпечення законності в сфері публічно-
владних відносин і захист прав та законних інтересів фізичних та
юридичних осіб.

Особливою рисою адміністративного судочинства є те, що во-
но здійснюється виключно в публічно-правовій сфері. При цьому
законодавчого визначення публічно-правових відносин КАС
України не містить. Законодавець тісно пов’язує межі повнова-
жень адміністративних судів з публічно-правовою сферою, але
дане положення не має теоретичного осмислення серед науковців
та не визначено законодавчо.

На думку багатьох науковців та фахівців-практиків це є чи не
найголовнішою проблемою, оскільки однією із сторін публічно-
правової спорів є не фізичні особи (на відміну від цивільного су-
дочинства), а обов’язково орган державної (публічної) влади, йо-
го посадова чи службова особа. Тобто, публічно-правову сферу
можна визначити як сферу відносин, в яких відсутня юридична
рівність сторін (зокрема правовідносини державного управління
між заінтересованими юридичними чи фізичними особами з од-
ного боку, та адміністративними органами – з іншого). Адмініст-
ративне судочинство здійснюється при вирішенні спорів, які ви-
никають під час реалізації виконавчої влади чи місцевого
самоврядування, тобто носять управлінський (адміністративний)
характер.

Правовий статус особи, на думку О. Д. Крупчана, теж можна
поділити на дві складові: публічно-правовий та приватно-
правовий [8, с.4]. При цьому публічно-правовий статус значно
поступається приватно-правовому через те, що певним чином ре-
алізація особою обсягу публічно-правових прав (виборчі права,
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оскарження дій органів державної влади тощо) тісно вплітається
в приватно-правовий статус (поряд з природними, майновими та
немайновими правами). В більшості спорів, що виникають у пуб-
лічно-правових відносинах, матеріальною основою є порушення
приватних прав фізичних осіб.

До схожої думки схиляється О. Констатий, який зазначає, що
національне законодавство є достатньо розвинутим в плані уре-
гулювання правових можливостей (прав) особи в сфері публічно-
го управління, що обумовлює існування на практиці незначного
кола випадків захисту в адміністративному процесі публічних ін-
дивідуальних інтересів [9, c.96–98]. Автор зазначає, що питання
про належність того чи іншого права чи свободи до категорії
«публічного» значною мірою є оціночним, тобто таким, що ви-
рішується в кожному практичному випадку окремо, з чим не мо-
жна не погодитись.

При з’ясуванні змісту публічно-правових відносин, які є
предметом адміністративної юрисдикції, слід зосередити увагу
також на науковому підході до визначення «публічний інтерес»,
оскільки публічно-правовий інтерес є домінуючим у публічно-
правових відносинах. На думку Р. О. Куйбіди, інтерес, що є ос-
новою публічно-правових відносин, може бути визначений як
прагнення забезпечити блага, які мають значення не для однієї
окремої особи, а для значної кількості людей [10, с.105]. Схоже
визначення надається іншим представником вітчизняної юриди-
чної науки А. О. Селівановим. Він визначає публічний інтерес
«як законний інтерес публічної влади, який обумовлює досягнен-
ня економічного і соціального добробуту народу та забезпечуєть-
ся публічним порядком у державі» [11, с.33]. Слід погодитись із
пропозицією І. Самсіна про викладення у новій редакції ч.1 ст.2
КАС України положення щодо завдання адміністративного судо-
чинства, яке визначалося б як захист прав та інтересів учасників
публічно-правових відносин, тим самим не обмежувало б коло
учасників публічних правовідносин, свідчило б про рівність їх
правового статусу та вказувало б на рівнозначність для суду пуб-
лічних і приватних інтересів [12, с.4].

Виокремлення спеціалізованих адміністративних судів в
окрему ланку судової системи надало змогу існуючим судам не
розглядати в порядку цивільного судочинства спори, які за своєю
природою є не цивільними, а насамперед адміністративно-
правовими. Певним чином формалізація побудови та ефективне
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функціонування адміністративного судочинства сприяли розван-
таженню загальних судів.

Однак вже на даному етапі існування адміністративних судів
деякі науковці виділяють певні проблемні питання. Як зазначає
С. Шторгун, проблема навантаження з розгляду адміністратив-
них справ полягає в тому, що воно пропорційно залежить від ак-
тивності органів влади та управління, в свою чергу така актив-
ність може зростати під час виборів та референдумів [13, с.20].

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти ви-
сновку, що на сучасному етапі функціонування судової системи в
Україні є досить актуальним питання становлення та реалізації
адміністративного судочинства, як елементу судоустрою, функ-
ція якого полягає переважно в розв’язанні публічно-правових
конфліктів, а не в контролі за управлінською діяльністю суб’єктів
владних повноважень. На нашу думку, існує очевидна необхід-
ність доопрацювання деяких концептуальних положень чинного
Кодексу адміністративного судочинства України та внесення до
його змісту найближчим часом системних уточнень, які б ґрунту-
валися на засадах оновленої вітчизняної адміністративно-
правової доктрини.
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УЧАСТЬ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ У ЗАКОНОДАВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Статтю присвячено висвітленню сутності та змісту такої
правової категорії, як «законодавча діяльність глави держави».
Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення катего-
рії «законодавча діяльність».

Ключові слова: законодавче регулювання, повноваження
державного апарату, додержання законності у діяльності держав-
них органів.

The article is sanctified to illumination of essence and
maintenance of such legal category, as «legislative activity of
country’s leader». Approaches of different scientists are analysed in
relation to determination of category «legislative activity».
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статусу глави держави сучасна юридична наука приділяє більше
уваги, ніж такій масштабній проблемі, якою є участь Президента
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