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АНОТАЦІЯ 

Семеній О.М. Зміст та межі перевірки адміністративним судом 

адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації. –

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, 

Київ, 2018.  

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою 

дослідженню змісту та меж перевірки адміністративним судом 

адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації, встановленню 

відповідності їх дотримання судом чинному законодавству та обґрунтуванню 

необхідності удосконалення правового регулювання процесуального розсуду 

суду і розробленню рекомендацій щодо покращення адміністративного 

процесуального законодавства. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, які 

виникають у зв’язку зі здійсненням адміністративним судом перевірки 

застосування суб’єктами публічної адміністрації адміністративного розсуду. 

У роботі формулюється наукова новизна одержаних результатів 

дисертаційного дослідження, яка полягає у тому, що робота є першим у науці 

адміністративного права цілісним комплексним дослідженням змісту та меж 

перевірки адміністративним судом адміністративного розсуду суб’єктів 

публічної адміністрації, у якому на підставі аналізу судової практики останніх 

років та законодавства з урахуванням нещодавніх змін сформульовано низку 

теоретичних висновків і практичних рекомендацій, що стосуються як 

удосконалення практичної реалізації адміністративного розсуду суб’єктами 

публічної адміністрації, так і покращення судової практики і уникнення 

помилок в процесі здійснення адміністративного судочинства. 
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Досліджуються сутність та система суб’єктів публічної адміністрації. 

Пропонуються зміни до чинного законодавства шляхом вилучення терміна 

«суб’єкт владних повноважень» і введення терміна «суб’єкт публічної 

адміністрації». 

Автор уточнює ознаки адміністративного розсуду та пропонує авторське 

визначення поняття адміністративного розсуду суб’єктів публічної 

адміністрації. Аналізується стан реалізації адміністративного розсуду в 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації. 

Визначаються правова природа та зміст процесуальної діяльності 

адміністративного суду у забезпеченні права осіб на захист від порушень їх 

прав, свобод та інтересів суб’єктами публічної адміністрації. Автор аналізує 

положення адміністративного процесуального закону, які розкривають 

активну роль адміністративного суду. Формулюється поняття процесуального 

розсуду адміністративного суду. Вперше наводиться класифікація 

процесуальної діяльності адміністративного суду, що має на меті довести 

новизну дослідження. 

Досліджується обсяг свободи та з’ясовуються межі судового розсуду при 

перевірці адміністративним судом адміністративного розсуду суб’єктів 

публічної адміністрації, обґрунтовуються повноваження адміністративного 

суду. Автор з’ясовує обов’язкові компоненти, які впливають на зміст судового 

рішення. У роботі розкриваються основні стандарти та правила поведінки 

суддів, закріплені на міжнародному та національному рівнях. На підставі 

аналізу актуальної судової практики адміністративних судів автор формує 

висновок, що для викорінення негативної практики у майбутньому 

адміністративним судам слід дотримуватись меж своєї діяльності. 

Здійснюється класифікація меж розсуду суду через аналіз процесуальних 

норм. Автором наводяться форми зловживання адміністративним судом 

процесуальними повноваженнями. 

Надається класифікація помилок у застосуванні адміністративного 

розсуду через аналіз судових рішень судів адміністративної юрисдикції, що 
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здійснюють перевірку законності застосування адміністративного розсуду 

суб’єктами публічної адміністрації. Запропоновано розділяти дві групи 

причин неправильного здійснення адміністративного розсуду суб’єктами 

публічної адміністрації. Автор наводить пропозиції, рекомендації, доповнення 

та зміни до чинного адміністративного процесуального законодавства за 

результатами дослідження теоретико-прикладних і правових засад перевірки 

адміністративним судом адміністративного розсуду суб’єктів публічної 

адміністрації. 

Результати дисертаційного дослідження становлять науково-теоретичний 

та практичний інтерес і можуть бути використані у науково-дослідній сфері, у 

правотворчій та правозастосовній діяльності, у навчальному процесі. 

Сформульовані за наслідками наукового дослідження положення 

наукової новизни та усі результати роботи отримані на підставі особистого 

вивчення та аналізу теоретичних і законодавчих положень. 

Ключові слова: адміністративний розсуд; суб’єкти публічної 

адміністрації; публічна адміністрація; дискреційні повноваження; судовий 

розсуд; процесуальний розсуд адміністративного суду; адміністративний суд; 

адміністративне судочинство; зловживання адміністративним розсудом. 
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The dissertation is an independent completed scientific research dedicated to 

the exploration of the content and limits of the consideration by the administrative 

court of the administrative discretion of the subjects of public administration, to 

establish compliance with their observance by the court with the current legislation 

and to substantiate the need to improve the legal regulation of the procedural 

discretion of the court and the development of recommendations to improve the 

administrative procedural legislation. 

The object of the dissertation research is the social relations that arise in 

connection with the implementation by the administrative court of the verification 

of the application by the subjects of the public administration of the administrative 

discretion. 

The scientific novelty was formulated in the work, which consists in the fact 

that the thesis is the first in the science of the administrative law to integrate a 

comprehensive study of the content and limits of the consideration of the 

administrative discretion of the subjects of public administration, in which, based on 

the analysis of the recent judicial practice and legislation, taking into account recent 

changes, a number of theoretical conclusions and practical recommendations 

concerning both the improvement of practical implementation of administrative 

discretion by public administration actors and improvement of judicial practice and 

avoiding mistakes in the process of administrative legal proceedings are formulated. 

The essence and the system of the subjects of public administration are 

explored. The changes to the current legislation are suggested by removing the term 

"the subject of the authoritative powers" and the introduction of the term "the subject 

of the public administration". 

The author clarifies the signs of the administrative discretion and proposes an 

author’s definition of the concept of the administrative discretion of the subjects of 

public administration. The state of the implementation of administrative discretion 

to the activities of the subjects of public administration is analyzed. 

The legal nature and content of the procedural discretion of the administrative 

court in ensuring the right of the individuals to be protected from violations of their 
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rights, freedoms and interests by the subjects of public administration are 

determined. The author analyzes the provisions of the administrative procedural law, 

which reveal the active role of the administrative court. The concept of the 

procedural discretion of the administrative court is formulated. For the first time, the 

classification of procedural activities of the administrative court, which aims to 

prove the novelty of the research, is presented. 

The scope of freedom is investigated and the limits of judicial discretion are 

checked when administrative court verifies the administrative discretion of the 

subjects of public administration, the authority of the administrative court is 

grounded. The author identifies the mandatory components that affect the content of 

the judicial decision. The dissertation highlights the main standards and rules of 

conduct of the judges, which are consolidated at the international and national levels. 

Based on the analysis of an actual court practice of administrative courts, the author 

concludes that in order to eliminate negative practices in the future, administrative 

courts should adhere to the limits of their activities. Classification of the limits of 

discretion of the court through the analysis of procedural rules is carried out. The 

author presents the forms of abuse of the procedural powers of administrative court. 

The classification of mistakes in the application of administrative discretion is 

given through the analysis of judicial decisions of courts of an administrative 

jurisdiction that verify the lawfulness of administrative discretion by public 

administration actors. It is proposed to differentiate the two groups of reasons for 

the misconduct of administrative discretion by the subjects of public administration. 

The author presents suggestions, recommendations, additions and amendments to 

the current administrative procedural legislation based on the results of the study of 

theoretical and applied legal bases of administrative review by the administrative 

court of the subjects of public administration. 

The results of the dissertation research are of a scientific-theoretical and 

practical interest and can be used in the field of research, law-making and law-

enforcement activity, in the educational process. 
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Formulated on the basis of a scientific research, the position of scientific 

novelty and all the results of work are obtained on the basis of a personal study and 

the analysis of the theoretical and legal provisions. 

Key words: administrative discretion; the subjects of public administration; 

public administration; discretionary authority; the judicial discretion; the procedural 

discretion of the administrative court; administrative court; administrative 

proceedings; abuse of administrative discretion. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Комплексний підхід до підтримки 

демократичних інститутів та процесів дедалі більше вимагає привернення 

уваги до роботи суб’єктів публічної адміністрації і питань дотримання ними 

принципу верховенства права. Оскільки прийняття рішень на власний розсуд 

з окремих питань становлять щоденну діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації, важливе розуміння, що така діяльність не є довільною, а 

вчиняється на підставі правових норм і у правових рамках, що зазвичай 

вважається невід’ємною ознакою демократичного врядування. 

Слід зауважити, що вітчизняний законодавець не визначив єдиного 

розуміння поняття «адміністративний розсуд», відтак його зміст 

розкривається лише через окремі позиції науковців. Юридична наука 

характеризує адміністративний розсуд як свободу вибору суб’єктом, який 

наділений владними повноваженнями, самостійно обирати один із декількох 

варіантів правомірної поведінки у визначених законодавством межах. 

Нерозуміння суб’єктами публічної адміністрації правової природи 

адміністративного розсуду та меж його застосування формує різну практику 

правозастосування в однакових ситуаціях, що призводить до неефективної 

адміністративної діяльності, а отже, і є зловживанням цими суб’єктами 

наданим у їх розпорядження адміністративним розсудом. 

Свого часу дослідженню сутності розсуду та дискреційних повноважень 

займались В. Б. Авер’янов, В. Г. Антропов, Н. О. Армаш, А. Барак, 

В. М. Бевзенко, Д. В. Бойко, Г. Бребан, В. В. Галунько, А. П. Головін, 

М. К. Закурін, А. І. Елістратов, С. А. Корф, В. В. Меньшиков, Л. Мішо, 

Ю. Л. Панейко, О. А. Папкова, В. І. Ремнев, О. І. Сеньків, Т. Г. Слюсарева, 

Ю. П. Соловей, Ю. М. Старілов, В. П. Тимощук, В. Б. Томлін-Татаренко, 

Т. М. Фуфалько, Г. Харт, В. П. Чабан, Д. М. Чечот, О. М. Шемякін, 

А. М. Школик та інші. Предметом дослідження зазначених вчених були 

поняття дискреція, компетенція, дискреційні повноваження у діяльності 
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уповноважених суб’єктів та загальнотеоретичні аспекти застосування розсуду 

суб’єктів, уповноважених на здійснення управлінських функцій. Питанням 

реалізації адміністративного розсуду суб’єктами публічної адміністрації, 

розкриттю сутності видів розсуду присвячено праці В. Н. Дубовицького, 

Т. О. Коломоєць, А. П. Коренєва, О. С. Лагоди, В. В. Лазарєва, 

Н. Н. Мельчинського, С. О. Мосьондзя, С. А. Резанова, Ю. О. Тихомирова, 

Г. Й. Ткач, Б. Шлоера, В. А. Юсупова.  

Віддаючи належне науковим роботам вчених, доречним буде зазначити, 

що в українській правничій літературі безпосередньо інституту 

адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації приділено 

недостатньо уваги, відтак виникає необхідність у проведенні комплексного 

дослідження та аналізу механізму і меж застосування адміністративного 

розсуду суб’єктами публічної адміністрації, визначення ознак 

адміністративного розсуду. 

Крім того, спонукає до наукового дослідження питань застосування 

адміністративного розсуду й надана законодавцем можливість судового 

оскарження застосованого адміністративного розсуду у широкому колі питань 

взаємодії заінтересованих осіб із суб’єктами публічної адміністрації. 

Актуальними для наукового аналізу є питання про стан розуміння 

адміністративним судом того, що саме є предметом перевірки у зазначених 

судових спорах та питання про дотримання адміністративним судом власних 

меж процесуального розгляду, оскільки суд вправі лише надати оцінку вже 

застосованому адміністративному розсуду, однак не може перебирати на себе 

повноваження суб’єкта публічної адміністрації і приймати за нього рішення. 

Окремі аспекти окреслених питань перевірки судом адміністративного 

розсуду суб’єктів публічної адміністрації відображені у наукових роботах 

А. Барака, В. М. Бевзенка, Л. М. Бєлкіна, А. Г. Гулика, А. І. Елістратова, 

Л. Є. Кисіля, О. В. Константого, О. Д. Крупчана, Р. П. Куфтирєва, 

Г. П. Мельника, Ю. Л. Панейка, К. Рейтенайера, М. Б. Рісного, 
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М. Д. Савченко, О. І. Сеньків, М. І. Смоковича, Ю. О. Тихомирова, 

Т. І. Фулей, А. М. Школика, Б. Шлоера та деяких інших вчених. 

Разом із тим відсутнє правове обґрунтування меж процесуального 

розсуду адміністративного суду, форм зловживання судом процесуальними 

повноваженнями, узагальнення судової практики щодо перевірки судом 

законності застосування адміністративного розсуду, виявлення помилок у 

застосуванні такого розсуду для формулювання способів їх уникнення у 

майбутньому. Крім того, залишились нерозв’язаними завдання дослідження 

щодо співвідношення адміністративного розсуду та судового розсуду. 

Опрацювання питань про здійснення перевірки адміністративним судом 

адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації проводилось для 

розкриття теми дисертаційного дослідження одночасно на науково-

теоретичному та практичному підґрунті, що, на думку автора, сприяє 

формуванню актуальних практичних рекомендацій з недопущення 

повторюваності у проаналізованих проявах зловживання повноваженнями як 

суб’єктами публічної адміністрації, так і адміністративними судами. 

Практична потреба впровадження нового позитивного досвіду 

правозастосування із судової практики останніх років у поєднанні з науковими 

дослідженнями у визначенні адміністративним судом ефективності та якості 

реалізації суб’єктами публічної адміністрації адміністративного розсуду при 

вирішенні відповідних судових спорів – основоположна умова утвердження 

верховенства права та є доцільною для розвитку демократичного суспільства 

і адміністративної науки на користь Україні, що й зумовлює актуальність 

обраної теми дисертаційної роботи, її мету та завдання. 

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

Дисертаційне дослідження виконувалось на кафедрі адміністративного права 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка відповідно до державних бюджетних науково-дослідних тем 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та практичний 

аспекти» № 11 БФ 042-01 (номер державної реєстрації 0111U008337), яка 
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досліджувалась на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у період з 2011 по 2015 роки, і «Теорія та 

практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» № 16 БФ 042-

01, яка досліджується на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у період з 2016 по 2018 роки. Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої ради юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 

від 17 грудня 2015 року). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

виявлення змісту та меж перевірки адміністративним судом адміністративного 

розсуду суб’єктів публічної адміністрації, встановлення відповідності їх 

дотримання судом чинному законодавству та обґрунтування необхідності 

удосконалення правового регулювання процесуального розсуду суду, а також 

розроблення рекомендацій щодо удосконалення адміністративного 

процесуального законодавства. 

Для досягнення визначеної мети у дослідженні передбачається розв’язати 

такі завдання: 

 розкрити сутність та систему суб’єктів публічної адміністрації; 

 сформулювати визначення та ознаки адміністративного розсуду; 

 з’ясувати стан реалізації адміністративного розсуду в діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації; 

 виявити сутність забезпечення права приватних осіб на захист в 

адміністративних судах від порушень їх прав, свобод та інтересів суб’єктами 

публічної адміністрації; 

 розкрити правову природу та зміст процесуальної діяльності 

адміністративного суду під час перевірки застосованого адміністративного 

розсуду суб’єктів публічної адміністрації; 
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 визначити обсяг свободи та з’ясувати межі судового розсуду при 

перевірці адміністративним судом адміністративного розсуду суб’єктів 

публічної адміністрації; 

 з’ясувати та розкрити повноваження адміністративного суду при 

вирішенні адміністративних справ; 

 виокремити помилки, які допускають суб’єкти публічної адміністрації 

при застосуванні адміністративного розсуду, та запропонувати способи 

уникнення таких помилок. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку зі 

здійсненням адміністративним судом перевірки застосування суб’єктами 

публічної адміністрації адміністративного розсуду. 

Предметом дослідження є зміст та межі перевірки адміністративним 

судом адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження становить сукупність загальних та спеціальних методів 

наукового пізнання, використання яких допомогло досягти поставленої мети 

й забезпечити наукову достовірність та аргументованість отриманих 

результатів і висновків. 

У процесі дисертаційного дослідження як один із основних 

загальнонаукових методів було застосовано діалектичний метод, що 

забезпечив об’єктивне та всебічне пізнання правової дійсності, визначення 

суті досліджуваних явищ в єдності їх матеріального змісту та юридичної 

форми. Використання методів семантичного аналізу застосовано для 

з’ясування змісту понять «суб’єкт владних повноважень», «суб’єкт публічних 

повноважень», «суб’єкт публічної адміністрації», «розсуд», 

«адміністративний розсуд», «процесуальний розсуд», «дискреція», 

«дискреційні повноваження» (підрозділи 1.1., 1.2., 2.2.). 

Застосування порівняльно-правового методу дало змогу проаналізувати 

співвідношення категорій «суб’єкти публічних повноважень» і «суб’єкти 
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публічної адміністрації», «адміністративний розсуд» і «судовий, 

процесуальний розсуд» (підрозділи 1.1., 1.2., 2.2.). 

Метод групування та системно-структурний підхід використано для 

з’ясування складу системи суб’єктів публічної адміністрації, природи та 

змісту процесуальної діяльності, меж судового розсуду, помилок у 

застосуванні суб’єктами публічної адміністрації адміністративного розсуду 

(підрозділи 1.1., 2.2., 2.3., 3.2.). 

Історично-правовий метод дав змогу проаналізувати розвиток правового 

регулювання дискреційних повноважень у діяльності уповноважених 

суб’єктів та загальнотеоретичні аспекти застосування розсуду суб’єктів, 

уповноважених на здійснення управлінських функцій та розвиток у 

врегулюванні змісту та меж перевірки судом адміністративного розсуду вже 

застосованого в тих чи інших обставинах суб’єктами публічної адміністрації 

(підрозділи 1.2., 1.3., 2.2., 2.3.). 

Детальний аналіз сучасного стану законодавчих приписів щодо 

дискреційних повноважень суб’єктів публічної адміністрації та 

адміністративного суду сприяв дослідженню теоретико-правових 

суперечностей, а також виявленню колізій у законодавчих актах, пов’язаних із 

досліджуваною проблемою (підрозділи 1.3., 3.1., 3.2.). 

Методи аналізу, синтезу використано для розробки пропозицій щодо 

удосконалення законодавства стосовно усунення неузгодженості в 

розмежуванні юрисдикції судів та щодо питань процесуального розсуду 

адміністративного суду з урахуванням виявлених помилок у застосуванні 

адміністративного розсуду суб’єктами публічної адміністрації (підрозділи 

2.1., 2.3., 3.2.). 

У процесі дослідження для розв’язання окремих завдань використано 

метод порівняльного аналізу – для з’ясування наукових позицій та 

зарубіжного досвіду регулювання змісту і меж розсуду адміністративного 

суду при перевірці застосованих дискреційних повноважень суб’єктів 
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публічної адміністрації, для з’ясування сутності категорійних понять, що 

досліджувались тощо (підрозділи 1.1., 1.2., 2.1.). 

Формально-юридичний метод допоміг визначити основні механізми, 

через які здійснюється реалізація адміністративного розсуду в діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації (підрозділ 1.3.), розкрити правову природу 

судового захисту адміністративним судом осіб від порушень їх прав, свобод 

та інтересів суб’єктами публічної адміністрації (підрозділ 2.1.), обґрунтувати 

висновки та пропозиції, визначити напрями удосконалення практичної 

реалізації адміністративного розсуду суб’єктами публічної адміністрації та 

покращення судової практики адміністративної юрисдикції. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є 

першим у науці адміністративного права цілісним комплексним дослідженням 

змісту та меж перевірки адміністративним судом адміністративного розсуду 

суб’єктів публічної адміністрації, у якому на підставі аналізу судової практики 

останніх років та законодавства з урахуванням нещодавніх змін 

сформульовано низку теоретичних висновків і практичних рекомендацій, що 

стосуються як удосконалення практичної реалізації адміністративного 

розсуду суб’єктами публічної адміністрації, так і покращення судової 

практики й уникнення помилок у процесі здійснення адміністративного 

судочинства. До найвагоміших наукових результатів дисертації, що 

становлять наукову новизну і запропоновані дисертантом, належать такі: 

уперше: 

 запропоновано авторське визначення поняття процесуального розсуду 

адміністративного суду як здатність суду здійснювати вибір серед можливих 

варіантів поведінки у визначених законодавством межах з метою обрання 

найоптимальнішого варіанта; 

 детально класифіковано помилки у застосуванні адміністративного 

розсуду шляхом аналізу судових рішень судів адміністративної юрисдикції, 

що здійснюють перевірку законності застосування адміністративного розсуду 
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суб’єктами публічної адміністрації під час оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності, серед яких: 1) незастосування розсуду, що виражається у 

бездіяльності уповноваженого суб’єкта й має дві форми прояву: самоусунення 

від здійснення розсуду та недостатній розсуд; 2) зловживання розсудом, що 

проявляється у таких чотирьох формах: перевищення меж розсуду, звуження 

меж розсуду, неправильне застосування розсуду та недоречний розсуд; 

 запропоновано класифікувати процесуальну діяльність 

адміністративного суду за критеріями, що сприятиме практичному виявленню 

незаконної діяльності суду в процесі розгляду справи, а саме: 1) залежно від 

ініціатора: діяльність реалізується за ініціативою суду; діяльність суду 

розпочинається за заявою/клопотанням учасника судового процесу; 2) за 

місцем реалізації: в судовому засіданні; поза межами фактичного 

місцезнаходження суду; 3) за порядком здійснення повноважень: звичайні 

повноваження; спеціальні повноваження; 4) залежно від стадії 

адміністративного процесу в суді: на етапі порушення адміністративної 

справи; на етапі підготовки справи до судового розгляду; на етапі судового 

розгляду справи; на етапі ухвалення рішення у справі; на етапі апеляційного 

оскарження судового рішення суду першої інстанції; на етапі касаційного 

перегляду судового рішення судів попередніх інстанцій; 

удосконалено: 

 дефініцію поняття адміністративного розсуду, а саме: це правова 

можливість суб’єктів публічної адміністрації здійснювати аналітичну, 

інтелектуальну діяльність у межах та у спосіб, встановлені законодавством, 

через оцінку фактичних обставин справи на виконання законної мети з 

дотриманням, зокрема, принципів верховенства права, справедливості, 

розсудливості, оперативності, з подальшим вибором оптимального рішення в 

конкретній ситуації публічного адміністрування; 

 теоретичне обґрунтування необхідності закріплення на законодавчому 

рівні в Україні терміна, який би визначав суб’єкта, уповноваженого 
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здійснювати владно-управлінські функції, формування єдиної класифікації 

суб’єктів публічної адміністрації, при цьому запропоновано усунути вказану 

правову прогалину шляхом внесення змін до чинного законодавства через 

вилучення терміна «суб’єкт владних повноважень» і натомість введення 

терміна «суб’єкт публічної адміністрації»; 

 визначення змісту процесуальної діяльності адміністративного суду, 

під час якої відповідно до конкретних приписів чинного Кодексу 

адміністративного судочинства України суд застосовує власний суддівський 

процесуальний розсуд, зокрема, при вчиненні або не вчиненні процесуальних 

дій в процесі розгляду, при вирішенні справи по суті та викладенні повного 

тексту судових рішень; 

дістали подальшого розвитку: 

 теоретичні положення про те, що з точки зору узгодженості наукових 

позицій та реальної структури органів і осіб, які застосовують 

адміністративний розсуд в Україні, поняття «суб’єкт публічної адміністрації» 

найбільше відповідає визначенню суб’єктів публічно-владних повноважень; 

 теоретичне обґрунтування та емпіричні дослідження ознак 

адміністративного розсуду, які обов’язково з’ясовуються адміністративним 

судом при перевірці адміністративного розсуду суб’єктом публічної 

адміністрації під час оскарження рішень, дій чи бездіяльності, серед яких 

основними є такі: 1) адміністративний розсуд є правовою можливістю 

здійснення діяльності суб’єктами публічної адміністрації при прийнятті 

рішення, що може проявлятись як у формі дії, так і бездіяльності; 

2) реалізовується відповідним колом осіб, яких уповноважено на це правовою 

нормою; 3) обсяг компетенції обмежений рамками закону; 4) є 

інтелектуальною, творчою діяльністю; 5) свобода вибору та гнучкість при 

прийнятті рішень; 6) для прийняття найбільш оптимального рішення та 

здійснення найефективнішої діяльності суб’єкт публічної адміністрації 

спирається на правові та позаправові загальносоціальні фактори розсуду; 
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7) обумовлюється дотриманням, зокрема, принципів верховенства права, 

справедливості, доцільності, розумності, обґрунтованості, пропорційності 

тощо; 8) розумний строк здійснення адміністративного розсуду з огляду на 

фактичні обставин справи; 9) відповідність належній меті, задля якої 

здійснюється таке застосування розсуду; 10) вчиняється з дотриманням 

принципу однакового поводження; 

 теза про необхідність підвищення якості судових рішень та зменшення 

кількості порушень, яких допускається адміністративний суд при перевірці 

адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації під час 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності; 

 обґрунтування положення щодо необхідності законодавчого 

закріплення терміна «процесуальний розсуд адміністративного суду», ознак 

справи адміністративної юрисдикції, природи процесуальної діяльності 

адміністративного суду, розв’язання проблеми зловживання судом 

процесуальними повноваженнями при розгляді адміністративних справ та 

зменшення порушень судом під час перевірки адміністративного розсуду. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані: 

у науково-дослідній сфері – при подальшому опрацюванні проблем 

судового (процесуального) розсуду у всіх сферах судочинства і, зокрема, 

адміністративного судочинства. Результати дисертаційного дослідження були 

використані під час розробки Касаційним адміністративним судом у складі 

Верховного Суду наукового висновку щодо меж дискреційного повноваження 

суб’єкта владних повноважень та судового контролю за його реалізацією 

(акт впровадження Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду від 23.05.2018 р.); 

у правотворчій та правозастосовній діяльності – для врахування 

висновків, узагальнень та розроблених пропозицій при підготовці 
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законопроектів щодо внесення змін до чинного законодавства; рекомендації, 

узагальнені правові позиції судової практики є актуальними для суб’єктів 

публічної адміністрації при застосуванні адміністративного розсуду та для 

осіб, які заінтересовані у його застосуванні в конкретних правовідносинах, у 

тому числі в процесі судового оскарження; 

у навчальному процесі – під час підготовки відповідних розділів 

підручників, навчальних матеріалів та методичних посібників із відповідних 

дисциплін, при викладанні курсів та спецкурсів з адміністративного права та 

процесу, адміністративного судочинства (акт впровадження Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 15.05.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є комплексною, завершеною 

науковою роботою, виконаною дисертантом самостійно. Сформульовані за 

наслідками наукового дослідження положення наукової новизни та усі 

результати роботи отримані на підставі особистого вивчення та аналізу 

теоретичних та законодавчих положень, судової практики останніх років. Всі 

публікації, в яких висвітлено основні результати дисертаційного дослідження, 

є одноосібними.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження, висновки та узагальнення отримали апробацію на: Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку та взаємодії 

публічного та приватного права» (Львів, 18–19 березня 2016 року); ІІ-ій 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку 

освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (Ченстохова – Ужгород 

– Дрогобич, 24–25 березня 2016 року); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (Київ, 20 травня 

2016 року); І-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Історія 

вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу» (Київ, 6 

жовтня 2016 року; Львів, 11 листопада 2016 року); Міжнародній науково-

практичній конференції «Правове регулювання суспільних відносин: 

актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (Запоріжжя, 28–29 липня 2017 
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року); ІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції 

«Адміністративний акт: теорія та практика» (Київ, 9 жовтня 2017  року). 

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дисертації 

висвітлено у сімнадцяти наукових публікаціях, серед яких вісім статей 

опубліковано в наукових фахових виданнях України, три статті вийшли 

друком у наукових періодичних виданнях інших держав та шість тез доповідей 

на науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, поданої 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, поділених на вісім 

підрозділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 266 

сторінок, основна частина – 212 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 352 найменування, два додатки на шести сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ 

СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

1.1 Cутність та система суб’єктів публічної адміністрації 

 

В процесі розвитку та становлення України як демократичної, соціальної, 

правової, незалежної держави важливою складовою є проведення якісної 

адміністративної реформи та створення сучасної й ефективної системи 

управління державою, що полягає як у комплексній перебудові системи, що 

існує, так і у розбудові нових інститутів публічного адміністрування. Гостра 

потреба у реформуванні українського суспільства і держави постала після 

вступу у 1995 році України до Ради Європи, внаслідок чого Україна взяла на 

себе низку зобов’язань, у тому числі й щодо проведення реформи системи 

державного управління [39, с. 4]. Здійснення зазначеного завдання покладено 

в основу Концепції адміністративної реформи в Україні, схваленої Указом 

Президента України 22 липня 1998 року [89]. Водночас одним із засобів 

забезпечення адміністративної реформи визначено удосконалення системи 

органів виконавчої влади, що й через десятиріччя не втратило своєї 

актуальності. 

Нині Україна ще й досі перебуває на початку формування демократичної 

та правової держави. В українському суспільстві вже зароджене усвідомлення 

необхідності здійснення управління країною професійними людьми, тими, хто 

буде служити на благо народу, а не керувати та маніпулювати ним. Важливим 

є створення дієвого правового режиму, в якому будуть діяти зовсім інші, 

відмінні від попередніх, відносини між уповноваженими суб’єктами та 

суспільством. Проте для налагодженої роботи даного механізму необхідно 

реалізувати певні законодавчі зміни, зокрема, потребують перегляду 

принципи організації державної влади, важливим є створення єдиного 

кодифікованого акта по адміністративному оскарженню, узагальнення та 
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своєчасне оновлення адміністративно-правових норм, запровадження 

спеціалізованих тренінгів чи курсів державних службовців та суб’єктів, 

уповноважених на здійснення публічно-владних функцій тощо. Тож, не 

заперечується, що управління державою є складним і багатогранним 

процесом, здійснення якого забезпечується відповідними уповноваженими 

суб’єктами – носіями адміністративної влади.  

З розвитком науки адміністративного права України, за сучасних 

державно-правових умов, досі немає чіткого формулювання єдиного терміна, 

який би повноцінно характеризував сутність зазначеної категорії та включав 

би в себе усі ознаки цих публічних інституцій. Це пояснюється насамперед 

тим, що час від часу розширюється та оновлюється суб’єктний склад осіб, 

уповноважених здійснювати управлінські функції, відтак, термін, що визначає 

цей суб’єктний склад, не в змозі охопити весь спектр цих суб’єктів, тому 

необхідним є затвердження нового розширеного поняття. З практики 

вбачається, що частина функцій публічного адміністрування реалізується за 

межами виконавчої влади. Так, за об’єктивним змістом органи виконавчої 

влади та місцевого самоврядування здійснюють однорідні управлінські 

функції. З огляду на зазначене та те, що вказані органи є суб’єктами, які 

реалізують державну та публічну владу відповідно, відтак, погоджуємось, що 

це є вагомою підставою для трансформації усталених понять «державне 

управління» та «державна адміністрація» у такі сучасні поняття, як «публічне 

управління» та «публічна адміністрація» [48, с. 16]. Такі нові поняття 

набувають змістовнішого значення в умовах трансформації ролі держави у 

суспільстві. 

Вагомий внесок своїми науковими дослідженнями у вивченні окресленої 

проблематики здійснили науковці В. Б. Авер’янов, Т. О. Білозерська, 

В. М. Бевзенко, М. Беньо, Ю. П. Битяк, М. Й. Вільгушинський, З. С. Гладун, 

Н. А. Гнидюк, Н. П. Каменська, Т. О. Карабін, Л. В. Коваль, Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпаков, Є. В. Курінний, М. І. Лахижа, Т. О. Мацелик, 
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М. С. Міхровська, С. О. Мосьондз, І. В. Патерило, А. А. Пухтецької, 

О. В. Скакун, Ю. І. Цвіркун, А. М. Школик та інші. 

Здійснивши науковий аналіз позицій різних вчених-адміністративістів та 

провівши моніторинг законодавчої бази нашої держави констатуємо, що у 

науковому та на законодавчому просторах визначення суб’єктного складу є 

різними. У першому випадку воно є більш прогресивним та сформоване з 

урахуванням досвіду європейських країн, в іншому ж характеризує лише 

певне коло уповноважених суб’єктів, у зв’язку з чим давно потребує 

оновлення. 

Дослідження законодавчого простору України надає можливість 

виділити два етапи трансформації сутності суб’єкта, уповноваженого на 

здійснення владно-управлінських функцій, та його закріплення на 

законодавчому рівні. Перший етап привів до закріплення поняття «органи 

виконавчої влади», другий спричинив введення на рівні законодавчих актів 

поняття «суб’єкт владних повноважень» [276, с. 84–86]. Розглянемо причини 

та підстави закріплення таких понять у законодавстві незалежної України. 

Щодо першого етапу зазначимо, що на стадії формування сучасного 

адміністративного права в Україні, початком відліку якого законно вважаємо 

проголошення у 1991 році незалежності України [224] з подальшим 

затвердженням у 1996 році Конституції України [88] та розробленням і 

прийняттям у 1998 році Концепції адміністративної реформи в Україні [89], 

відштовхуючись від концепції поділу влади на законодавчу, виконавчу й 

судову, для окреслення носія адміністративної влади, зокрема, застосовували 

загальний термін «органи виконавчої влади». Водночас для визначення 

вказаного поняття використовувались й інші поширені назви «апарат 

державного управління» та «система органів управління». При цьому акцент 

ставився не на дослідження розуміння сутності такого поняття чи пошуку 

іншого, більш належного терміна, а на самому дослідженні механізму 

державного управління, змісту таких органів, їх правового статусу, 

класифікації, компетенції та межах їх дій. Система органів управління (апарат 
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державного управління) створена як інструмент реалізації цілей та завдань 

державного управління з відповідністю конкретній сфері суспільного життя 

[2, с. 76]. Відтак, з урахуванням розмежування влади за Конституцією 

України, система органів виконавчої влади була розподілена на: вищий орган 

– Кабінет Міністрів України; центральні органи – міністерства та інші органи 

виконавчої влади зі спеціальним статусом, в тому числі Антимонопольний 

кабінет України, Фонд державного майна України тощо; місцеві органи 

виконавчої влади – територіальні органи центральних органів виконавчої 

влади, обласні, районні, місцеві державні адміністрації, місцеві державні 

адміністрації в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, що діють 

через відділи, управління та інші структурні підрозділи. Такий розподіл став 

наслідком існуючої на той момент державної політики, відтак ефективність 

механізму здійснення виконавчої влади прямо залежала від ефективності 

функціонування системи її органів. Таке тлумачення та систему носіїв 

адміністративного права можна простежити у працях В. Б. Авер’янова, 

Ю. П. Битяк, З. С. Гладун, Л. В. Коваль, В. К. Колпакова, О. В. Скакун та 

інших [2; 5; 30; 38; 68; 76; 281]. 

Інший явно виражений етап щодо формулювання та закріплення на 

законодавчому рівні поняття суб’єкта, уповноваженого на здійснення владно-

управлінських функцій, ознаменовано розмежуванням юрисдикцій. Так, у 

2002 році було прийнято Закон України «Про судоустрій України» [230], яким 

передбачалось створення окремої системи адміністративних судів з єдиним 

касаційним судом – Вищим адміністративним судом України. З метою 

забезпечення роботи адміністративних судів законодавцем у 2005 році 

прийнято спеціальний кодифікований акт – Кодекс адміністративного 

судочинства України (далі – КАС України 2005 року) [72]. У зв’язку із 

зазначеними суттєвими змінами у країні та розумінням того, що з 

розширенням суб’єктного складу носіїв адміністративної влади шляхом 

уповноваження інших суб’єктів на здійснення владних управлінських функцій 

поняття «органи виконавчої влади» та «апарат державного управління» вже не 
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здатні повноцінно регулювати коло відповідних суб’єктів, тим самим постало 

питання у формулюванні нового універсального поняття. Безпосередньо перед 

законодавцем виникла необхідність об’єднати під одним терміном дві групи 

суб’єктів – органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. 

Таким чином, уповноважений суб’єкт при здійсненні ним управлінських 

функцій отримав назву «суб’єкт владних повноважень». Визначаючи зміст 

зазначеного терміна та систему суб’єктів владних повноважень законодавець, 

зокрема у пункті 7 частини 1 статті 3 КАС України 2005 року, включив у нього 

таких суб’єктів, як органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

їх посадові чи службові особи, інші суб’єкти при здійсненні владних 

управлінських функцій. 

Погоджуємось із зауваженням, що закріплення у процесуальному кодексі 

такого терміна було передчасним, адже воно не базувалось на науковому 

обґрунтуванні, відтак у адміністративному судочинстві постали нагальні для 

вирішення такі питання, як встановлення правового статусу суб’єктів владних 

повноважень, розкриття та обґрунтування критеріїв для визначення їх 

процесуального статусу, доповнення процесуального інституту співучасті для 

однакових за статусом суб’єктів владних повноважень.  

Варто зауважити, що не зважаючи на численні твердження й 

обґрунтування науковців про необхідність оновлення та заміну вказаного 

поняття нова редакція Кодексу адміністративного судочинства України, 

прийнята у 2017 році (далі – КАС України 2017 року), суттєво не змінила 

поняття «суб’єкт владних повноважень» [204]. 

Стосовно наукового простору зауважимо, що дослідження та аналіз 

позицій правників дають можливість дійти висновку, що серед науковців 

більше прихильників точки зору, згідно з якою для окреслення суб’єкта 

реалізації публічного адміністрування беззаперечним є використання ширших 

понять, серед яких «суб’єкти публічних повноважень» та «суб’єкти публічної 

адміністрації». Причиною формулювання таких понять було намагання 

визначити єдиний термін, який би охоплював не лише суб’єктів владних та 
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невладних повноважень, їх посадових і службових осіб, а й інших суб’єктів, 

яким делеговано здійснення деяких владно-управлінських функцій. Вагомою 

причиною для такої зміни понять є орієнтація України на європейський шлях, 

у зв’язку з чим вкрай важливим є приведення організації та діяльності органів 

виконавчої влади до критеріїв Європейського Союзу [1, с. 4]. 

Однак слід зауважити, що законодавчі акти Європейського Союзу 

не закріплюють і не надають єдиного обов’язкового визначення поняття 

«суб’єкт публічної адміністрації». В свою чергу, воно вживається у значенні 

публічна служба, центральні уряди, регіональні органи, місцеві та інші органи 

публічної влади. Причиною цього було надати можливість країнам 

самостійно, з урахуванням національного законодавства, визначити осіб, які 

охоплюються поняттям «суб’єкт публічної адміністрації». 

Іншим спільним твердженням, що обговорюється у наукових колах, є 

зауваження, згідно з яким поняття «державне управління» не є тотожним з 

поняттям «публічна адміністрація». Точка зору щодо їх однакового 

тлумачення склалась внаслідок помилкового перекладу останнього терміна. 

Державне управління є лише однією з форм діяльності органів виконавчої 

влади. Відтак, поза її межами лишаються діяльність органів законодавчої та 

судової влади, органів місцевого самоврядування та діяльність, яка не несе у 

собі примусово-владних елементів [133, с. 15]. Водночас до публічного 

адміністрування включаються такі функції, як надання адміністративних 

послуг, вирішення питання про відповідність чи невідповідність кандидата на 

посаді судді, нотаріуса тощо. «Державне управління» звужує зміст поняття 

«публічна адміністрація» і не відповідає сучасній спрямованості, тому все ж 

таки доцільніше розглядати поняття – «публічна адміністрація» чи «публічне 

управління» [4, с. 52]. 

Нині в наукових колах розуміння категорії «публічна адміністрація» 

розкривається через широкий та вузький підходи. У широкому розумінні 

публічна адміністрація визначається як діяльність широкого кола 

уповноважених суб’єктів щодо реалізації владно-управлінських функцій. 
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Публічна адміністрація у вузькому розумінні розкривається як суб’єкт 

реалізації публічного адміністрування, наділений повноваженнями приймати 

рішення чи здійснювати діяльність. Предметом нашого дослідження є 

з’ясування сутності та системи уповноважених суб’єктів, які становлять зміст 

категорії публічної адміністрації. 

Звертаючись до історичних витоків змісту поняття «адміністрації», що 

було виокремлено професором Ю. Л. Панейком, під «адміністрацією» 

розумілись: 1) діяльність фізичної чи правної особи, спрямована на досягнення 

означеної мети; 2) діяльність держави, спрямована на досягнення державних 

цілей; 3) виконавча діяльність / функції держави поза законодавством; 

4) сукупність державних функцій поза законодавством і судівництвом 

[28, с. 66–67, 69]. У всіх сучасних дефініціях початку ХХ ст. спільним було два 

моменти: по-перше, адміністрація є доцільною діяльністю, оскільки має свою 

мету; по-друге, її суттю є жива, органічна діяльність держави. 

У свою чергу, аналізуючи досвід європейських країн, зокрема Естонії, 

варто також зазначити, що іноді в правових актах замість терміна «суб’єкт 

публічної адміністрації» вживають вужчі поняття: «адміністративний орган» 

чи «органи адміністрації» [134, с. 73]. Таке визначення терміна здійснюється 

за конкретних умов, у більшості спричинене вимогами адміністративного 

судочинства. 

За законодавством Польщі помітною є тенденція використання таких 

понять, як «органи публічної влади» та «органи публічної адміністрації». 

Застосування цих термінів на законодавчому рівні та заміна ними терміна 

«державна влада» спрямовано на уникнення багатозначності поняття 

«державна» та попередження можливих непорозумінь щодо державного 

характеру самоврядування [104, с. 187–188]. 

Незважаючи на відсутність в Конституції України терміна 

«адміністративна влада», однак означена категорія може охопити такі поняття: 

органи виконавчої влади, апарат державного управління, система органів 

управління, суб’єкти владних повноважень, органи публічного управління, 
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органи публічної влади, суб’єкти публічної адміністрації, органи публічної 

адміністрації, суб’єкти публічних повноважень, адміністративний орган. 

Разом із тим, досліджуючи особливості взаємозв’язку вказаних термінів, слід 

приєднатись до позиції значної кількості науковців-адміністративістів, згідно 

з якою всеохоплюючим, найбільш логічним та повним за своїм змістом 

виступає поняття «суб’єкт публічної адміністрації». 

Адміністративне законодавство України, зокрема ні спеціальні 

кодифіковані процесуальні акти – КАС України 2005 року та 2017 року, ні такі 

основні законодавчі акти, як Закон України «Про центральні органи 

виконавчої влади», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон 

України «Про державну службу» не містять такого терміна, як «суб’єкт 

публічної адміністрації». Те саме можна зазначити й про Основний Закон 

України – Конституцію. Натомість у всіх нормативно-правових актах для 

означення спеціально уповноваженого органу при здійсненні владно-

управлінських функцій застосовують термін «суб’єкт владних повноважень». 

Вказане вже досить тривалий час створює незручності та непорозуміння у 

адміністративній та адміністративно-процесуальній науці. Це пов’язано 

передусім з тим, що з розвитком демократії та глобалізацією розширюється 

суб’єктний склад осіб, яких держава уповноважує здійснювати ту чи іншу 

діяльність. При цьому очевидним є те, що управлінські функції наразі 

здійснюють не лише органи державної та місцевої влади, а й широке коло 

інших спеціально уповноважених суб’єктів. 

Не зважаючи на існуючі наукові праці, присвячені вивченню означеного 

питання та співвідношення суб’єктів публічної адміністрації й суб’єктів 

владних повноважень, проблема визначення їх змісту та системи є досі 

актуальною. Погляди вчених зводяться до позиції, що термін «суб’єкт владних 

повноважень» законодавець вживає у вужчому значенні, ніж його можна 

розуміти, і зводить його суть лише до державного управління, відтак потребує 

вдосконалення. Водночас більш актуальним терміном для визначення 

суб’єктів публічно-владних повноважень має стати «суб’єкт публічної 
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адміністрації», оскільки він розкриває глибший зміст, а отже, й ширший 

перелік носіїв публічної влади. 

У юридичній науці єдиного підходу до розуміння сутності поняття 

«суб’єкт публічної адміністрації» також не сформовано. Відсутність одного 

уніфікованого визначення спричинено тим, що частина правників схиляється 

до трактування такого поняття у широкому значенні, інші ж – навпаки – 

вважають, що слід розглядати даний термін у вузькому значенні. 

Вузький підхід до визначення суб’єкта публічної адміністрації розкриває 

його сутність як сукупність органів публічної влади, що становлять систему 

органів виконавчої влади та інших державних органів, які не входять до їх 

системи, а також органів місцевого самоврядування, що реалізують свої 

повноваження в інтересах суспільства. Такого трактування притримуються 

науковці Н. П. Каменська, Т. О. Карабін, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, 

М. С. Міхровська та інші [62, с. 31; 63, с. 167; 76, с. 80, 81, 103, 104; 79, с. 30; 

115, с. 92]. 

Прибічники вузької концепції не погоджуються з тим, що доцільно 

зараховувати до суб’єктів публічної адміністрації інших суб’єктів та осіб, які 

не реалізують публічну владу та не здійснюють владні функцій на постійній 

основі. Зауважується, що прихильники широкого підходу плутають поняття 

«суб’єкт адміністративного права» та «суб’єкт публічної адміністрації» 

[63, с. 167]. 

Широке розуміння окресленого поняття охоплює, окрім названих органів 

публічної влади, ще й незалежних суб’єктів, які уповноважені на виконання 

делегованих їм функцій задля реалізації публічного інтересу. До прихильників 

широкої теорії можна віднести В. М. Бевзенко, М. Беньо, Т. О. Білозерську, 

Н. А. Гнидюк, І. Коліушко, Т. О. Мацелик, І. В. Патерило, А. А. Пухтецьку, 

В. П. Тимощука, Ю. І. Цвіркун та інших науковців [7, с. 11; 29, с. 11; 32, с. 15; 

40, с. 76; 45, с. 122–135; 107, с. 180, 242–243; 132, с. 83–84; 237, с. 13; 332, 

с. 70]. 
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Специфіка правового статусу суб’єктів публічної адміністрації у 

широкому трактуванні полягає у тому, що окрім державних органів, які 

здійснюють управлінську діяльність, окремі фізичні чи юридичні особи 

(орган, посадова чи службова особа, підприємство, установа, організація 

тощо), також можуть набувати такого статусу за наявності певних юридичних 

чи фізичних обставин. 

На основі визначення поняття суб’єкта публічної адміністрації слід 

звернути увагу на характерні ознаки, за наявності яких фізичні та юридичні 

особи набувають відповідного статуту суб’єкта публічної адміністрації та які 

розкривають зміст вказаного поняття [22, с. 101–102; 95, с. 524]. Спираючись 

на наукові дослідження, доцільно визначити, що такими основоположними 

ознаками (властивостями) суб’єктів публічної адміністрації є: 1) це 

організована система суб’єктів; 2)  управлінські функції реалізуються через 

уповноважених нею суб’єктів; 3) наявні владно-публічні (управлінські) 

повноваження, які делеговані законодавством; 4) повноваження здійснюються 

в межах та у спосіб, визначений нормативними актами; 5) суб’єкти виконують 

адміністративно-управлінські, публічні функції; 6) відстоюють інтереси 

держави та суспільства. 

З позиції науковців А. А. Пухтецької та В. П. Тимощука у розумінні 

адміністративно-правової доктрини європейських країн зміст терміна «суб’єкт 

публічної адміністрації» у широкому значенні полягає у тому, що поняття 

«публічна адміністрація» розкривається як 1) адміністративна діяльність, що 

виконується в інтересах громади, 2) система органів, організацій, установ, що 

уповноважені на здійснення окремої управлінської діяльності, 3) діяльність 

адміністрації щодо регулювання публічної сфери [7, с. 11]. 

Досліджуючи сутність публічної адміністрації, необхідно виділити 

позицію В. В. Круглова, який зауважив, що вказане поняття, переважно, 

трактується як управлінська діяльність суб’єктів публічних інституцій, що 

здійснюється з метою служіння публічним інтересам, забезпечує вплив на 

суспільну систему в цілому шляхом відповідних форм, процедур тощо [98]. 
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Усвідомлюючи актуальність реформування публічної адміністрації та 

аналізуючи судову практику розгляду адміністративних справ щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, 

вважаємо, що сутність таких суб’єктів найкращим чином розкривається через 

широкий підхід.  

Вибір позиції на користь широкого підходу розуміння поняття «суб’єкт 

публічної адміністрації» обґрунтовано через дослідження місця суб’єктів 

публічної адміністрації у адміністративних справах. Одним із обов’язкових 

критеріїв юрисдикції для розгляду справи в порядку адміністративного 

судочинства є присутність суб’єкта публічної адміністрації, який наділений 

законодавством повноваженнями виконувати управлінські функції. Чинна 

судова практика свідчить про те, що в адміністративному порядку 

відповідачами є не лише органи публічної влади, а й інші суб’єкти, 

уповноважені на здійснення адміністративної функції. Таким чином, 

характеризуючи суб’єктів публічної адміністрації, доцільно мати на увазі 

широке коло суб’єктів. 

У будь-якому випадку кожний із підходів має право на існування і є 

певною мірою аргументований змістовними доводами своїх прихильників. 

Дискусії щодо цього будуть тривати доти, доки законодавець не врегулює це 

питання. 

Розходження позицій науковців при розкритті сутності поняття «суб’єкт 

публічної адміністрації» впливає на визначення системи таких суб’єктів.  

Під поняттям «система» слід розуміти сукупність елементів, частин, що 

об’єднуються за спільним призначенням чи ознакою та становлять певну 

цілісність [283]. 

У сучасній правничій літературі та науці адміністративного права 

єдиного переліку суб’єктів, які здійснюють адміністративні функції, не 

визначено, однак з практичної точки це є недоцільним, оскільки потребувало 

б значної активності задля оновлення такого переліку. Проте дана обставина 
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не є недоліком, і визначення та віднесення тої чи іншої особи до суб’єктів 

публічної адміністрації можливе й за рахунок проведення їх систематизації. 

Системний підхід сприяє уніфікації та єдності існуючих наукових позиції, 

впливає на формування загального погляду на сутність та систему суб’єктів 

публічної адміністрації, сприяє виробленню напрямів для удосконалення та 

оновлення законодавства щодо предмета дослідження. 

Базуючись на підході Б. Н. Лазарева [103, с. 248], розкрити систему 

суб’єктів публічної адміністрації можливо через відповіді на питання: який 

правовий статус суб’єктів; яка організаційно-правова форма; кому 

підпорядкований та підзвітний суб’єкт; хто є засновником, хто здійснює 

формування керівного складу, як відбувається спосіб прийняття рішень тощо. 

Водночас для розуміння, які особи слід зараховувати до системи суб’єктів 

публічної адміністрації, то основоположним критерієм є виконання публічно-

владних (управлінських) функцій. 

Якщо заглибитись у період ХІХ – ХХ ст., вбачається, що точної та чіткої 

систематизації державно-адміністративних органів також не існувало, проте 

професор Ю. Л. Панейко вважав, що слід розрізняти два типи таких органів: 

1. Державні установи і органи. До них відносили особу чи кілька осіб, 

наприклад міністра, старосту, вчителя, що становили окреслену відокремлену 

одиницю, мали відповідне територіальне та майнове коло дій. До даної 

категорії також відносили адміністративні органи, які уповноважені правом 

видавати односторонні накази та вводити їх у дію.  

2. Публічно-правні підприємства та заклади. Під публічно-правними 

закладами розуміли окремі інституції, що містять організацію технічних і 

майнових засобів, за допомогою яких існував заклад, устрій закладу 

встановлювався автономно окремими суб’єктами та існував за наявності 

постійної мети/цілі. Такими закладами, наприклад, були університети, школи, 

шпиталі, залізниця, пошта, бібліотеки. Публічні підприємства володіють тими 

ж елементами, що й заклади, проте, на відміну від них, додатково наділені 

завданням принести матеріальну користь (доходи, прибутки), серед яких, 



 

 

28 

наприклад, державна друкарня, військові фабрики пороху тощо. Водночас 

розмежування між публічними закладами та підприємцями було складним, 

відтак, існували ситуації, за яких за бюджетом відносна інституція вважалась 

підприємством, а насправді була закладом [28, с. 188–189]. 

Таким чином, проблема логічної систематизації, розмежування та 

віднесення того чи іншого органу до конкретної категорії існує не одне 

століття. Систематизація спирається на класифікацію та аналіз визначальних 

властивостей системи. 

З аналізу сучасних наукових поглядів вбачається, що систематизуючи 

суб’єктів публічної влади вчені розмежовують їх на державні і недержавні, на 

яких покладається виконання деяких суспільно-державних обов’язків. 

Слідуючи вказаному поділу, професор В. М. Бевзенко до державних суб’єктів 

публічної влади відносить органи державної влади, їх посадових чи службових 

осіб (наприклад, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 

міністерства, комітети, органи зі спеціальним статусом, місцеві органи 

виконавчої влади, обласні, районні, місцеві державні адміністрації, державні 

адміністрації у м. Києві та м. Севастополі, управління, відділи та інші 

структурні підрозділи місцевих державних адміністрації, територіальні органи 

центрального органу виконавчої влади, їх посадові і службові особи), а до 

недержавних – суб’єктів, на яких покладено виконання суспільно-державних 

обов’язків, у передбачених законодавством випадках (наприклад, органи 

місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, їх 

посадові особи, а також фізичні чи юридичні особи, колективні суб’єкти без 

статусу юридичної особи) [27, с. 59, 60]. 

На думку професора Т. О. Коломоєць, система органів публічної 

адміністрації складається з органів виконавчої влади, як їх основна складова 

(серед яких: вищі, центральні і місцеві органи виконавчої влади, такі як: 

Кабінет Міністрів України, міністерства, служби, інспекції, міські, районні 

державні адміністрації тощо), та інших органів, наділених владними 

повноваженнями, які є активними учасниками адміністративних 
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правовідносин (серед них: Президент України, апарати та комітети органів, 

Рада національної безпеки та оборони України, Центральна виборча комісія 

України, Національний банк України тощо) [76, с. 80, 81, 103, 104]. 

Іншу слушну позицію висловила І. В. Патерило, яка суб’єкти публічної 

адміністрації розглядала як сукупність: основних суб’єктів, що за будь-яких 

умов мають статус суб’єкта публічної адміністрації (органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим 

та юридичні особи публічного права, які не мають статусу органів публічної 

влади); суб’єктів, які можуть виконувати функції публічної адміністрації 

(Президент України, Верховна Рада України та її комітети, органи судової 

влади, органи державної влади, що не належать до жодної з гілок влади, 

суб’єкти делегованих повноважень). Така система обґрунтована колом 

повноважень та інструментів суб’єктів, що використовують їх у своїй 

діяльності. Так, зазначені основні суб’єкти є суб’єктами, що постійно 

здійснюють публічно-управлінську діяльність, а друга виокремлена група 

суб’єктів лише в певній частині виконує функції публічної адміністрації, поза 

своєю основною діяльністю.  

На противагу зазначеним системам, А. М. Школик наголошує на тому, 

що до органів публічної адміністрації слід відносити лише органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування. Інші суб’єкти права (державні 

установи та підприємства, комунальні установи та підприємства, приватні 

установ та підприємства, громадські організації, в тому числі у сфері 

професійного самоврядування тощо) лише може бути уповноважено на 

виконання функцій публічного характеру постійно або тимчасово [37, с. 43]. 

Науковець Ю. І. Цвіркун вважає за доречне диференціювати окремо 

органи публічної влади й розподіляє їх на одноособові та колегіальні [332, 

с. 71–72]. Таким чином, слідуючи позиції вченого, суб’єкти відносяться до 

однієї чи іншої групи залежно від порядку прийняття ними рішення при 

здійсненні державного чи громадського управління. Колегіальні органи 

публічної влади вирішують питання шляхом колективного обговорення та 
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затверджують своє рішення на підставі правового акта, що підписується 

керівником цього органу. Сутність одноособового чи єдиноначального 

ухвалення рішення відповідає самому формулюванню, тобто уповноважений 

суб’єкт здійснює управлінську діяльність та самостійно несе відповідальність 

за прийняття рішення.  

Разом із тим, відповідно до положень статті 48 КАС України 2005 року та 

статті 43 КАС України 2017 року, особи, уповноважені на здійснення 

управлінської діяльності, систематизовано шляхом розподілу на: органи 

державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи 

місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, підприємства, 

установи, організації при здійсненні владних управлінських функцій.  

Приєднуємось до позиції науковців, згідно з якою зазначена система є 

досить загальною, що ускладнює доступ до правосуддя задля захисту своїх 

порушених прав та інтересів та обтяжує процес визначення юрисдикції [23, 

с. 13]. 

Помилковим буде не зазначити положення статті 3 Закону України «Про 

запобігання корупції», в якій законодавець визначив перелік осіб, здійснення 

службових повноважень якими аналізується спеціальними суб’єктами на 

предмет вчинення корупційних правопорушень. Слідуючи даному переліку 

такими суб’єктами є: 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування (зокрема, посадові та службові особи 

державних органів, Президент України, Голова Верховної Ради України, 

керівники центральних органів виконавчої влади, міністри, народні депутати 

України, особи державної кримінально-виконавчої служби, поліцейські; члени 

державних колегіальних органів тощо); 2) особи, які прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування 

(зокрема, посадові особи юридичних осіб публічного права; особи, які не 

перебувають на посаді в органах державної влади чи місцевого 

самоврядування, але надають публічні послуги – аудитори, нотаріуси, 

приватні виконавці, арбітражні керуючі; представники громадських 
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об’єднань, наукових установ, навчальних закладів тощо). З аналізу 

зазначеного переліку осіб вбачаємо, що особи, які реалізують службові 

повноваження, трактуються у широкому значені Водночас помилковим буде 

стверджувати, що усі зазначені особи є суб’єктами публічної адміністрації з 

огляду на специфіку сфери застосування вказаного закону. 

Враховуючи існуючі наукові позиції, чинне законодавство щодо сутності 

та розуміння змісту поняття суб’єктів публічної адміністрації та аналізуючи 

наявну судову практику, вважаємо, що до системи суб’єктів публічної 

адміністрації слід відносити індивідуальних та колективних суб’єктів, 

єдиноначальних та колегіальних, суб’єктів публічного і приватного права, 

суб’єктів зі статусом юридичної особи та без статусу, постійно уповноважених 

на виконання управлінських функції та тимчасово тощо. 

Зазначимо, що аналіз судової практики щодо певних категорій справ дає 

можливість з’ясувати, хто з осіб фактично виконував публічно-владні 

(управлінські) функції, а відтак визначити, кого з них можна віднести до 

системи суб’єктів публічної адміністрації. 

До системи суб’єктів публічної адміністрації, які індивідуально 

проявляють свою волю у публічно-правових відносинах, іншими словами – 

одноособово приймають управлінське рішення, відносимо:  

– посадових, службових осіб органів публічної влади. До таких осіб, 

зокрема, відносяться працівники (службовці) апарату, до якого входять 

міністри, голови, керівники, їх заступники, група радників чи спеціалістів, 

сільський, селищний, міський голова, староста тощо, інші посадовці й 

державні службовці.  

– Президента України, у випадках реалізації управлінських повноважень. 

Наявність даного суб’єкту при здійсненні ним адміністративної діяльності 

підтверджується також існуючою судовою практикою. Так, досліджуючи 

законність здійснення повноважень Президента України, Верховний Суд 

України, розглядаючи справи про оскарження указів Президента України, у 

своїх постановах встановив незаконність видання Президентом України указів 
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про звільнення державних службовців із займаних ними посад, оскільки 

відбулось порушення процедури звільнення, визначеної законодавчими 

актами [152; 153]. 

– Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

– фізичних осіб, уповноважених на здійснення суспільно-державних, 

управлінських функцій. Такими особами є: командири (начальники) 

військових частин, з’єднань, установ або військово-навчальних закладів; 

керівники вищих навчальних закладів; начальники установ виконання 

покарань, установ чи слідчих ізоляторів, установи соціальної реабілітації; 

головні лікарі, їх заступники, чергові лікарі госпіталів, санаторіїв та іншого 

стаціонарного закладу охорони здоров’я тощо; опоненти при наданні відгуку 

на дисертацію, експерти експертної комісії спеціалізованої вченої ради тощо;  

– представників самоврядних та саморегулівних професій, що надають 

публічні послуги: нотаріуси, аудитори, третейські судді, державні 

реєстратори, державні виконавці, митні брокери, експерти оціночної 

діяльності, арбітражні керуючі (розпорядник майна, керуючий санацією, 

ліквідатор), призначений в межах справи про банкрутство у встановленому 

законодавством порядку тощо. 

Варто звернути увагу, що у судовій практиці часто виникають спірні 

питання у визначенні: хто саме із суб’єктів уповноважений здійснювати 

управлінську діяльність і хто має виступати у адміністративному судочинстві 

– орган публічної влади чи його посадова або службова особа. Відтак, нерідко 

відбувається перевищення повноважень окремою особою, яка у своїй 

діяльності (діях чи бездіяльності) вийшла за межі наданих їй повноважень. 

Серед таких прикладів можна вказати постанову Верховного Суду України 

[151], в якій вищим судом зроблено висновок про перевищення повноважень 

головою Комісії районної державної адміністрації і виконавчих органів рад з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оскільки 

окремі законодавчі норми, якими керувався голова вказаної Комісії, 

визначають компетенцію місцевих комісій як колегіального органу без згадки 
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про будь-яку компетенцію її голови. Так, жодним законом чи нормативно-

правовим актом голові такої Комісії не надано повноважень самостійно 

приймати розпорядження зі спірного питання. 

Уникнення непорозумінь при здійсненні наданої компетенції та 

зменшення випадків перевищення повноважень в процесі здійснення 

адміністративного судочинства потребує з’ясування таких обставин, як 

характер відносин, у яких перебуває суб’єкт публічної адміністрації; хто з 

суб’єктів є ініціатором діяльності (дій, бездіяльності), ким було прийнято 

рішення; наявність процесуальних порушень закону з боку уповноваженого 

суб’єкта. 

Разом із тим до системи суб’єктів публічної адміністрації належать і 

колективні суб’єкти, які, враховуючи їх організаційно-правову 

відокремленість, пов’язані кількістю учасників, що їх формують. 

Основною складовою системи суб’єктів публічної адміністрації є 

колективні суб’єкти публічних повноважень, до яких належать органи 

публічної влади (а саме: органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування); суб’єкти, яким делеговано здійснення деяких суспільно-

державних повноважень; юридичні особи публічного права без статусу 

органів публічної влади; інші суб’єкти, які здійснюють публічні (невладні) 

повноваження. 

Слушно зауважити, що в більшості випадків суб’єктний склад органів 

виконавчої влади не викликає розбіжностей та суперечностей, оскільки більш-

менш визначений на законодавчому рівні. Сталими, в більшості, є й позиції 

адміністративних судів щодо юрисдикції справ за участю суб’єктів такої 

категорії у судовому провадженні. 

У свою чергу, до органів виконавчої влади відносять: 

– Кабінет Міністрів України; 

– центральні органи виконавчої влади: міністерства (наприклад, 

Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів України, Міністерство 

закордонних справ України тощо), служби (наприклад, Державна служба 
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зайнятості, Державна служба інтелектуальної власності тощо), агентства 

(наприклад, Державне агентство земельних ресурсів України, Державне 

агентство автомобільних доріг України тощо), інспекції (наприклад, Державна 

інспекція з контроль за цінами, Державна інспекція з питань праці, Державна 

екологічна інспекція тощо), центральні органи виконавчої влади зі 

спеціальним статусом (наприклад, Антимонопольний комітет України, Фонд 

державного майна України тощо). Центральні органи виконавчої влади 

можуть утворювати свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, 

областях, у м. Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах 

обласного, республіканського значення та як міжрегіональні територіальні 

органи. 

Варто зауважити, що з вересня 2014 року на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади» [220] запроваджено чергову оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади, зокрема, шляхом зменшення загальної 

кількості цих органів на 11 одиниць з 74 до 63 одиниць. Водночас за 

результатами проведеного у 2016 році Рахунковою палатою України аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету за бюджетною 

програмою «Заходи щодо оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів» [58] 

зроблено висновок, що чергова оптимізація запроваджена без комплексного 

функціонального обстеження цих органів. У результаті чого на початок 2016 

року майже половина новостворених органів не функціонувала (це три органи 

із семи), а існуючі органи у стані реорганізації не забезпечували належного, 

повного та якісного виконання покладених на них завдань (продовжували 

функціонувати дев’ять із вісімнадцяти реорганізованих та ліквідованих 

державних органів); 

– місцеві органи виконавчої влади: місцеві державні адміністрації, 

обласні, районні місцеві державні адміністрації, місцеві державні 

адміністрації міст Києва і Севастополя. Голови державних адміністрацій та 
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керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, у межах своїх 

повноважень, приймають розпорядження та накази відповідно. 

Крім того, до органів публічної влади належать органи місцевого 

самоврядування, до системи яких входять: територіальна громада; сільська, 

селищна, міська, районна в місті рада; виконавчі органи сільської, селищної, 

міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення. 

Місцеве самоврядування в Україні є формою вираження прав громадян 

України у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів 

України. Органи місцевого самоврядування виконують власні та делеговані їм 

повноваження, що поширюються на: управління комунальними 

підприємствами, організаціями і установами та їх майном; встановлення 

місцевих податків і зборів; контроль за виконанням місцевих бюджетів; 

вирішення інших питань місцевого значення. 

Окремо від попередньої групи до колективних суб’єктів публічних 

повноважень доречно віднести також групу суб’єктів, які безпосередньо 

не здійснюють публічне управління, проте їм делеговано здійснення деяких 

суспільно-державних повноважень. Тобто, саме здійснення управлінських 

функцій конкретними суб’єктами і дають змогу стверджувати, що цей орган 

також може бути віднесений до складових публічної адміністрації. Такі 

суб’єкти залучаються до здійснення адміністративних відносин за наявності 

певної вказівки на це у законодавстві. Варто зазначити, що остаточного 

єдиного переліку цих осіб досі не визначено ні законодавством, ані 

науковцями-адміністративістами. Проте, спираючись на їх переконання та 

наявну судову практику, до даної категорії, безумовно, відносяться:  

– Верховна Рада України, апарат та комітети Верховної Ради України. З 

практики розгляду адміністративними судами справ за участю Верховної Ради 

України, як стороною у адміністративному провадженні, непоодинокі випадки 

оскарження прийнятих нею постанов щодо припинення повноважень та 

звільнення з посади суддів у зв’язку з порушенням присяги судді [150; 162]; 
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– Рада національної безпеки і оборони України. Аналіз судової практики 

підтверджує специфіку правового статуту вказаного органу, що за правовими 

висновками Верховного Суду України [159; 161] проявляється, зокрема, у 

тому, що такому органу Президентом України може бути надано відповідні 

повноваження щодо впровадження, згідно з визначеною законодавством 

компетенцією такого органу, заходів, спрямованих на усунення причин та 

нейтралізацію загроз національним інтересам України, які не можна 

ототожнювати із наданням обов’язкових до виконання доручень або 

розцінювати їх як втручання у діяльність іншого суб’єкта владних 

повноважень; 

– Генеральна прокуратура України, територіальні органи прокуратури. 

Рішення, діяльність (бездіяльність) органів прокуратури (апарату) також 

можуть бути оскаржені до адміністративного суду, якщо така діяльність за 

своєю правовою природою є управлінською. Зокрема, зазначене вбачається зі 

справи, у якій судова колегія Верховного Суду України висловила свою 

позицію щодо дій обласної прокуратури при винесенні наказу про звільнення 

прокурора з посади та його право на отримання грошової компенсації у зв’язку 

з виходом на пенсію за вислугою років [158]; 

– Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Державна судова 

адміністрація України. Участь даної категорії осіб у здійсненні публічної 

діяльності також підтверджується наявною судовою практикою, зокрема, 

Вищим адміністративним судом України здійснювався розгляд справи щодо 

визнання протиправною та скасування ухвали Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України про повернення без розгляду скарги директора товариства 

щодо дій окремих суддів та зобов’язання провести перевірку даних [304]; 

– державні органи, що не відносяться до органів виконавчої влади та 

мають особливий статус [45, с. 163, 164], такі як: 

o Рахункова палата України. У своїй діяльності Рахункова палата 

України переважно наділена контрольними повноваженнями, а саме: здійснює 

контроль в частині належного виконання Державного бюджету України та 
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використання коштів Державного бюджету України, контроль за розподілом 

доходів і видатків цього бюджету, витрачанням коштів цільових коштів, за 

ефективністю управління коштами органами виконавчої влади, за законністю 

і своєчасністю руху коштів бюджетів, позабюджетних та цільових фондів 

тощо;  

o Національний банк України. Здійснення ним публічної діяльності 

вбачається з судових рішень адміністративних судів. Так, колегією суддів 

Судової палати в адміністративних справах і Судової палати у цивільних 

справах Верховного Суду України досліджувалась справа за позовом до 

Національного банку України, за участю третіх осіб: первинної профспілкової 

організації Всеукраїнської професійної спілки «Захист справедливості» 

Центрального сховища НБУ, Всеукраїнської професійної спілки «Захист 

справедливості», директора Центрального сховища НБУ, про скасування 

наказу, поновлення на роботі та визнання дій посадових осіб незаконними 

[160]; 

o Центральна виборча комісія України, виборчі комісії, комісії з 

референдуму. Рішення, дія чи бездіяльність таких суб’єктів може бути 

оскаржена у випадку порушення виборчих прав або інтересів виборця щодо 

участі у виборчому процесі чи процесі референдуму, або щодо встановлення 

результатів виборів чи референдуму; 

o Вища рада правосуддя (раніше – Вищої ради юстиції України). 

Верховним Судом України було розглянуто справу з вимогами до Вищої ради 

юстиції про визнання рішення незаконним, скасування рішення Вищої ради 

юстиції та зобов’язання вчинити певні дії, а саме скасувати судове рішення 

Вищого адміністративного суду України і притягнути суддю цього ж суду до 

дисциплінарної відповідальності та звернутись до Генерального прокурора 

України для вжиття відповідних заходів [147]; 

o Національні комісії, що здійснюють державне регулювання у сферах 

природних монополій, енергетики та комунальних послуг, зв’язку та 

інформації, цінних паперів та фондового ринку, ринків фінансових послуг 
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тощо. Участь даних суб’єктів у адміністративному провадженні вбачається з 

судової практики. Верховним Судом України здійснено розгляд справи за 

позовом товариства до Національної комісії цінних паперів та фондового 

ринку про скасування розпорядження, яким відмовлено у скасуванні 

реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва про реєстрацію випуску 

акцій [148]. 

До колективних суб’єктів публічних повноважень також належать 

юридичні особи публічного права, які не відносяться до органів публічної 

влади (серед яких підприємства, установи, організації, фонди, в тому числі 

державні й комунальні), що створені для забезпечення певних прав людини, 

реалізації суспільних інтересів, виконання конкретних завдань держави [45, 

с. 127–129, 174, 175, 177, 178]. Такими суб’єктами є: освітньо-виховні 

установи, вищі навчальні заклади, наукові, науково-дослідні установи, 

освітньо-художні заклади, експертно-технічні центри, архівні установи, 

лікувально-профілактичні заклади, установи виконання покарань, військові 

частини; кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, нотаріату, 

прокуратури; фонди публічного права (зокрема, Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України; Фонд загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття; Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб та його уповноважені особи тощо); Українське державне 

підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»; Державне підприємство 

«Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» та його 

регіональні представництва; Державна установа «Національний науково-

дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», Бюджетна 

установа «Центр комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості», 

Державне публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Укрбуд», 

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» тощо. 

Як приклад можливості оскарження діяльності зазначених юридичних 

осіб публічного права варто навести адміністративну справу щодо оскарження 
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дій та рішень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури області. 

Задовольняючи позовні вимог, апеляційний адміністративний суд визнав 

протиправними дії дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури області та скасував рішення про притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності [177]. 

Іншим прикладом є судова справа, що переглядалась Верховним судом 

України, про стягнення зі школи-інтернату одноразової грошової допомоги 

випускнику з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Так, колегією суддів судової палати в адміністративних справах 

зроблено висновок, що школа-інтернат здійснює делеговані їй владні 

управлінські функції щодо нарахування та виплати одноразової грошової 

допомоги, виплата якої гарантована державою, тому має статус суб’єкта 

владних повноважень. Таким чином, спори випускників до таких закладів з 

вимогами про донарахування та виплату грошової допомоги належать до 

юрисдикції адміністративних судів [154]. 

Складовою системи колективних суб’єктів публічних повноважень є 

також інші суб’єкти, які здійснюють публічні (невладні) повноваження в 

межах делегованих їм окремих суспільно-державних, управлінських функцій 

як на платній, так і на безоплатній основі. Набуття таких повноважень не 

змінює їх статус і організаційно-правову форму. За необхідності оскарження 

правомірності чи законності здійснення таких делегованих повноважень воно 

відбувається за правилами та в порядку адміністративного судочинства. 

Такими особами можуть бути, зокрема: громадські об’єднання; будинкові, 

вуличні, квартальні комітети, комітети районів у містах, сільські, селищні 

комітети, яким делеговані окремі функції для ефективнішого вирішення 

завдань на місцевому рівні; засоби масової інформації, інформаційні 

агентства, редакції журналів; підприємства, установи приватного права тощо. 

Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності передбачено статтею 174 

КАС України 2005 року та статтею 275 КАС України 2017 року. Аналіз 

судової практики справ адміністративної юрисдикції свідчить, що в порядку 
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вказаних статей заінтересовані особи звертаються до суду, зокрема, про 

оскарження дій, що порушують законодавство про вибори, де відповідачем 

виступають товариство з обмеженою відповідальністю, що займається 

розміщенням матеріалів передвиборної агітації [194] чи редакція газети [328]; 

або позови до редакції газети про визнання недостовірною та спростування 

недостовірної інформації [327]. 

Іншим прикладом судового розгляду оскарження рішень зазначеної групи 

суб’єктів є справи про визнання протиправним та скасування рішення 

Громадської ради доброчесності, що переглядались адміністративними 

судами [189]. Водночас спірним залишається питання участі вказаного 

суб’єкта у судовому процесі в якості відповідача, оскільки фактично висновок 

Громадської ради доброчесності не є остаточним документом, який визначає 

долю кандидата на посаду судді, однак впливає на призначення суддів на 

посаду. 

На підставі проведених досліджень, аналізу матеріалу та існуючих 

наукових позицій щодо зазначеної правової категорії, з одного боку, виникає 

думка, що формулювання та неоднозначне використання таких понять, як 

суб’єкти публічної адміністрації та суб’єкти владних повноважень, мають 

перспективи отримати тотожне тлумачення, з урахуванням внесення до 

законодавства запропонованих змін щодо змісту терміна «суб’єкт владних 

повноважень». При цьому з другого боку, за результатами аналізу досліджень 

наукових робіт за останні роки, в яких панує думка, що з огляду на те, що 

публічно-владні функції можуть здійснюватися не лише органами виконавчої 

влади, а й іншими суб’єктами, формується висновок, що термін «суб’єкт 

публічної адміністрації» є більш відповідним для визначення всіх суб’єктів, 

що здійснюють публічно-владні повноваження, та у свою чергу повністю 

охоплює поняття суб’єкт владних повноважень [268, с.  272]. 

Слід зазначити, що обидва напрями визначення адміністративно-

правового статусу уповноважених суб’єктів – носіїв адміністративної влади, 
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безумовно, мають право на існування та мають враховуватись у подальшому 

при розробленні змін і доповнень до адміністративного законодавства.  

Певна річ, урегулювання наявної ситуації невизначеності системи 

органів, що здійснюють публічно-владні повноваження, є принципово 

важливим. Так, часто на практиці судові органи відмовляють у відкритті 

провадження у справі в адміністративному суді з підстав відсутності суб’єкта 

владних повноважень у спірних правовідносинах. Тож для полегшення 

адміністративному суду встановлення в адміністративному провадженні кола 

суб’єктів, на яких покладено здійснення адміністративних повноважень, 

важливим кроком буде визначення й закріплення на законодавчому рівні 

критеріїв, за якими полегшиться з’ясування та віднесення тих чи інших осіб, 

при виконанні ними владних повноважень та суспільно-державних обов’язків, 

до суб’єктів публічної адміністрації.  

Проведене дослідження системи суб’єктів публічної адміністрації та 

аналіз судової практики дають можливість встановити такі критерії, за якими 

можна визначити суб’єкта публічної адміністрації: 

 наявність правової норми, якою суб’єкта уповноважено здійснювати 

публічне адміністрування (зокрема, приймати рішення чи вчиняти дії, 

надавати адміністративні послуги тощо). Так, положення законодавства 

визначають зміст, спосіб та межі, в яких уповноважений суб’єкт має право 

діяти; 

 реалізація публічних повноважень та функцій. Тобто, фактичне 

використання суб’єктом повноважень, наданих законодавством; 

 результатом діяльності суб’єкта є прийняття рішення чи вчинення дії 

(допущення бездіяльності). 

Зазначені критерії не є абсолютними чи виключними, однак їх наявність 

полегшить процес віднесення уповноважених осіб до суб’єктів публічної 

адміністрації. Водночас для з’ясування, чи може уповноважений суб’єкт бути 

відповідачем у судовому адміністративному процесі, він має відповідати 
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перерахованим критеріям, а також перебувати у публічно-правових 

відносинах з позивачем, щодо якого виникає спір про право. Поряд із тим слід 

звернути увагу, що не вся діяльність суб’єктів публічної адміністрації є 

предметом розгляду адміністративної юрисдикції, оскільки, залежно від 

виконання суб’єктами наданих їм законом функцій, господарської, 

організаційної діяльності тощо, вирішення спорів можуть відбуватись у судах 

господарської чи цивільної юрисдикції. 

 

 

1.2 Визначення та ознаки адміністративного розсуду 

 

Суб’єкти публічної адміністрації здійснюють свою діяльність відповідно 

до положень законодавства на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

встановлений законом, з урахуванням існуючих фактичних обставин, шляхом 

оформлення державної чи суспільної волі у формі рішення або діяльності з 

широкого кола питань. Однак не новиною є те, що в законодавстві також 

наявні прогалини, а норми права часом бувають невизначені, абстрактні чи 

колізійні. Зрештою, фактично неможливо скласти правило для кожного 

імовірного випадку у суспільстві та на законодавчому рівні врегулювати всі 

вірогідні ситуації наперед. Внаслідок цього у законодавстві різних країн 

передбачена можливість для суб’єктів публічної адміністрації при здійсненні 

ними своїх повноважень у межах законодавства діяти на власний розсуд.  

Слід зауважити, що більшість словників, як загальних, так і за 

юридичною спеціальністю, не містять тлумачення понять «адміністративного 

розсуду» чи «розсуду» зокрема, і лише деякі з них пояснюють, що таке 

«компетенція» чи «дискреція». 

Тлумачний словник сучасної української мови поняття «розсуд» визначає 

як рішення; висновок; роздум; суд; здатність людини мислити, відображати і 

пізнавати об’єктивну дійсність; міркувати, зіставляючи явища об’єктивної 

дійсності й роблячи висновки [35, с. 1265]. 
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В юридичній літературі використовується термін «правозастосовний 

розсуд», що в загальному тлумачиться як незалежний вибір серед 

альтернативних законних варіантів, без надання попередньої переваги 

якомусь із варіантів, не зважаючи на те, яким би оманливим не здавався цей 

вибір. Одним із різновидів правозастосовного розсуду є саме 

адміністративний розсуд, що необхідний для ефективної та оперативної 

діяльності відповідних компетентних органів. Варто звернути увагу на 

відсутність єдиного підходу до розуміння поняття «розсуд» в юридичній 

науці, а тим паче поняття «адміністративний розсуд». 

Питаннями дослідження та аналізу сутності правозастосовного розсуду 

як такого та дискреційних повноважень, зокрема, у адміністративному праві, 

займались як вітчизняні, так і іноземні науковці та дослідники, серед яких: 

В. Б. Авер’янов, В. Г. Антропов, Н. О. Армаш, А. Барак, В. М. Бевзенко, 

Д. В. Бойко, Г. Бребан, В. В. Галунько, А. П. Головін, М. К. Закурін, 

Т. О. Коломоєць, С. А. Корф, О. С. Лагода, В. В. Меньшиков, Л. Мішо, 

Ю. Л. Панейко, О. А. Папкова, В.І. Ремнев, О. І. Сеньків, Т. Г. Слюсарева, 

Ю. М. Старілов, Ю.П. Соловей, В. П. Тимощук, Ю. О. Тихоміров, 

В. Б. Томлін-Татаренко, Т. М. Фуфалько, Г. Харт, В. П. Чабан, Д. М. Чечот, 

О. М. Шемякін, А. М. Школик та інші. 

Разом із тим, глибоких спеціальних юридичних досліджень з цієї 

тематики сучасними адміністративістами проведено небагато. Значним є 

внесок сучасного науковця-адміністративіста С. А. Резанова дослідженням 

про історичний аспект формування адміністративного розсуду як правової 

категорії та з’ясування його змісту [239]. Розгорнутий змістовний аналіз 

інституту адміністративного розсуду у діяльності публічної адміністрації 

викладено у наукових працях вченими Б. Шлоером та Г. Й. Ткач [338, с. 395–

454; 296, с. 276–284; 298, с. 124–130; 299, с. 30–33]. 

Варто зауважити, що не зважаючи на наявність наукового підґрунтя, дана 

тема досі залишається не розкритою повною мірою та малодослідженою, 

оскільки більшість науковців висвітлюють лише загальнотеоретичні аспекти 
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застосування адміністративним органом розсуду та дискреції, ґрунтовно не 

розглядаючи такі питання, як межі застосування адміністрацією розсуду, 

елементи адміністративного розсуду, вплив розсуду на державне управління, 

його місце у адміністративному праві, науково-практичне значення та 

доцільність застосування розсуду у діяльності публічної адміністрації. У 

наукових колах досі не вироблено єдиного підходу до адміністративного 

розсуду суб’єктів публічної адміністрації, що зумовлює різне трактування 

такого поняття та сприяє розвитку свавілля серед осіб публічної адміністрації. 

Предметом досліджень окремих науковців були поняття дискреція, 

компетенція та дискреційні повноваження у діяльності органів, існування 

правозастосовного розсуду взагалі та безпосередньо судового розсуду в 

адміністративному судочинстві тощо. Розглядаючи зазначені питання, 

науковцями також проводився аналіз таких понять, як розсуд, 

адміністративний розсуд, власний розсуд, вільний розсуд. Це пояснюється 

тим, що тотожними до слова розсуд вживають слова дискреція, дискреційна 

влада чи дискреційні повноваження. Є роздуми щодо того, чи вказані терміни 

тотожні або ж мають відмінне значення. Водночас погоджуємось, що всі вони 

спрямовані на одне й теж – надання певної свободи у здійсненні визначених 

повноважень. До того ж, привертає увагу той факт, що в тій чи іншій формі 

дані терміни є взаємозамінними, оскільки знаходять єдину характеристику, а 

саме – реалізацію повноважень у межах, визначених законом.  

Передусім з’ясуємо, що ж розуміють під термінами «повноваження» та 

«компетенція». Під «повноваженням» розуміють право або можливість 

висловлювати пропозиції, наказувати і давати вказівки, обов’язкові до 

виконання [16]. Водночас «компетенцією» вважають сукупність юридично 

встановлених повноважень, прав і обов’язків уповноваженої особи [292]. 

Тобто, зазначені поняття співвідносяться як загальне (повноваження) та 

спеціальне (компетенція), у зв’язку з чим їх часто застосовують як синоніми. 

Тлумачний словник української мови «дискрецію» визначає як вирішення 

посадовою особою чи державним органом якого-небудь питання за власним 
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розсудом [35, с. 298]. Таким чином, йдеться про реалізацію повноважень у 

визначених законом межах. Характеризуючи дискрецію, Г. Й. Ткач вважає, що 

вона «є законним елементом публічної адміністрації» [296, с. 276]. 

Термін «дискреційна влада» у юридичних енциклопедіях трактується як 

надання повноважень діяти на власний розсуд у межах закону [42, с. 159]; чи 

як спосіб реалізації влади, за яким відповідний суб’єкт влади на власний 

розсуд застосовує надані йому повноваження відповідно до положень закону, 

без необхідності узгодження своїх дій з іншими суб’єктами [339]. 

Словосполучення «дискреційні повноваження» визначають як 

можливість діяти на власний розсуд, у межах повноважень, можливість 

застосовувати норми закону та вчиняти конкретні дії, кожні з яких є відносно 

правильними (законними) [56, с. 17–24]. 

Як слушно зауважив В. І. Ремнев, дискреційні повноваження по суті є 

елементом компетенції й проявляються у прийнятті владного рішення на 

власний розсуд [243, с. 52]. 

Аналіз понять наводить на думку, що дискреція/дискреційні 

повноваження/дискреційна влада є першоджерелами адміністративного 

розсуду і полягають у наданні права діяти в межах компетенції [239, с. 13–14]. 

Звертаючись до інституту дискреційної влади, доречним буде зазначити, 

що на теренах різних європейських країн воно трактується також і у 

значеннях: вільна оцінка, вільний розсуд (у ФРН), вільне судження (у Данії), 

дискреційна діяльність (в Італії), дискреційна компетенція (у Нідерландах), 

дискреційна влада (у Франції), дискреційні повноваження (в Англії) [56, с. 18–

19; 28, с. 253]. 

Принагідно звернути увагу, що прийняття рішення на власний розсуд з 

окремих питань мало місце ще у часи правління монархів (королів), які 

володіли повною волею та влада яких була необмеженою. Усі питання, що 

виникали в повсякденному житті і потребували прийняття адміністративного 

рішення, вирішувались безпосередньо монархом (королем) або за його 

вказівкою через підпорядкованих йому осіб. Розсуд монарха (короля) 
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проявлявся у таких діях, як прийняття королівських указів про вигнання 

людини або її ув’язнення без проведення відповідного слідства чи суду; 

обрання союзників для розвитку дипломатичних стосунків; вибір стратегії або 

тактики при веденні війни; прийняття рішення щодо просування по службі тієї 

чи іншої посадової особи [240, с. 480]. Таким чином, фактично воля монархів 

(королів) являла собою закон, обов’язковий для виконання та дотримання 

народом. 

Досліджуючи первинні етапи становлення й формування 

адміністративної юстиції, привертає увагу праця юриста царської доби – 

професора С. А. Корфа [93; 94], яким проведений ґрунтовний аналіз вказаного 

інституту щодо умов та обставин часів XVIII – XX століть, паралельно 

порівнюючи й доповнюючи досвідом європейських країн.  

Вченим зроблено висновок та висловлено позицію щодо необхідності 

більшого обмеження дискреційної влади адміністративних органів правовими 

рамками. Разом із тим розсуд суб’єктів адміністрації означає вибір серед 

доступних варіантів, але з посиланням на правила здорового глузду та 

справедливості, що не залежить від особистих інтересів суб’єктів, що його 

застосовують. При цьому зрозуміло, що адміністративний розсуд не може 

здійснюватися у довільній, не чіткій та оманливій формі. Водночас розсуд має 

бути правовим і відповідати законодавчим нормам. Але однаково правильним 

є те, що абсолютний розсуд неможливий.  

Так, С. А. Корф дотримувався думки, що якщо рамки дискреційної влади 

адміністративних органів є занадто широкими та невизначеними, в цьому 

випадку для громадянина зникає гарантія правової держави [94, с. 490–497]. 

Однак на початку становлення адміністративної юстиції серед 

законодавців, практиків-адміністративістів та науковців-юристів панувала 

протилежна думка, оскільки передбачалось, що чим ширша свобода дій 

адміністрації, тим краще забезпечені інтереси держави. У такому випадку 

відстоювались інтереси лише правлячих класів. Між тим, головним 

політичним завданням інституту адміністративної юстиції була боротьба з 
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розвитком свободи діяльності дискреційної адміністрації. Відтак, з плином 

часу межі дискреційної влади поступово звужувались. Явним стало те, що 

свобода діяльності адміністративних органів зникнути взагалі не може ніяким 

чином, оскільки з нею тісно пов’язана сама сутність адміністративної влади, 

завданням якої є не тільки виконання законів, а й «творча» діяльність у 

багатьох сферах суспільного життя.  

На межі ХІХ – ХХ століть професор Ю. Л. Панейко, який переймався 

проблемами розвитку української науки адміністрації та адміністративного 

права, перебуваючи при цьому за межами батьківщини, досліджував інститут 

«свобідної оцінки в адміністрації» в Україні [28, с. 253–259], що у теперішній 

час трактується як власний розсуд. Під такою оцінкою учений визначав 

свободу руху адміністративних органів під час розроблення висновків щодо 

застосування у конкретній ситуації норм адміністративного права. 

Професором досліджено, що залежно від формулювання правової норми 

діяльність адміністративного органу при вирішенні конкретного випадку 

може проявлятись як «свобідна оцінка» (сучасне трактування – «власний 

розсуд»), з причин недосконалості законної мови і способу викладу правової 

норми, або як «в’язана оцінка» (сучасне трактування – «обмежений розсуд»), 

що трапляється, коли правова норма визначає напрям рішення у конкретній 

ситуації. Беззаперечно адміністративна влада, формуючи окремі ситуації чи 

відносини, які не існували перед цим, завжди виконує закон, відтак при 

здійсненні власного розсуду адміністративні органи зобов’язані керуватися 

положеннями, встановленими у нормі закону.  

Водночас заслуговує на увагу точка зору науковця Г. Кельзена 

[28, с. 260–261], згідно з якою власний розсуд є кінцевим результатом, що 

виникає як різниця між правовими нормами вищого та нижчого ступеня в 

процесі їх конкретизації. Зазначена теорія полягає у тому, що індивідуальні 

розпорядження чи рішення, прийняті органами адміністративної влади за 

конкретних обставин, становлять форму правової норми вищого ступеня, 

якими є закони й конституція, та в яких викладена воля законодавця. Отже, 
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адміністративні органи, приймаючи індивідуальні рішення, виконують волю 

закону, волю суспільства та держави. 

Доречно наголосити на тому, що питання доцільності й необхідності 

існування розсуду як такого порушувалось як у минулих століттях, так і досі 

залишається актуальним. Відповідь на таке питання не завжди була 

однозначна, оскільки застосування розсуду апріорі відбувається за наявності 

суб’єктивного вибору, що передбачає можливість виникнення конфлікту 

інтересів. 

Аналіз спадку наукових досліджень схиляє до позиції, що зарубіжні 

науковці та українські адміністративісти, які працювали за межами радянської 

правової школи, висловлювали оптимістичні погляди щодо застосування 

адміністрацією своїх повноважень на власний розсуд. У свою чергу, 

представники радянської адміністративно-правової науки переважно 

притримувались позиції щодо відсутності потреби в існуванні 

адміністративної юстиції взагалі. Так, для дореволюційних вчених-

адміністративістів розсуд асоціювався зі службовим свавіллям [33, с. 15–16] 

або ж доброзичливим свавіллям, що підриває відчуття права та справедливості 

[52, с. 8]. 

У радянському періоді поняття «адміністративний розсуд» не вживалось, 

тим не менш, говорячи про дискрецію в адміністративній юстиції, йшлося про 

підзаконну діяльність органів управління задля забезпечення законності [295, 

с. 165–166]. Така діяльність щодо громадян була вільною чи дискреційною, 

оскільки передбачала, що адміністративний орган, виконуючи свій обов’язок, 

діє згідно з публічним інтересом [296, с. 280–281]. Зокрема, адміністрація, як 

компетентний орган, в конкретному випадку задля виконання закону була 

вправі видавати розпорядження / укази або уповноважувала конкретний орган 

чи посадову особу на затвердження загальних правил поведінки в якості 

уточнення чи доповнення положень закону. 

З розвитком адміністративної юстиції у сучасних правових державах 

показовим є перетворення основоположної концепції уповноваження 
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адміністрації на здійснення вільного розсуду залежно від суб’єктивної оцінки, 

що існувала до цього, у іншу форму – як застосування розсуду посадовою 

особою лише у межах положень законодавства.  

Сьогодні сталою є позиція, згідно з якою адміністративний розсуд є 

об’єктивно існуючою категорією, доцільність існування якої розкривається 

такими перевагами як: найкраще вираження правової держави; можливість 

обрання альтернативного варіанта серед декількох дій; належна оцінка 

обставин справи, у зв’язку з глибшим розумінням проблеми та володінням 

матеріалом із відповідного питання; ефективніший спосіб вирішення спору; 

адекватність рішення; врахування публічного інтересу [267, с. 254]. 

Незважаючи на занепокоєння та заяви про відсутність справедливості при 

здійсненні адміністративного розсуду суб’єктами публічної адміністрації, 

американським професором Девісом з Університету Луїзіани проаналізовано 

сутність використання розсуду й зроблено висновок, що розсуд є незамінним 

інструментом для індивідуальної справедливості. Законодавчі норми єдині й 

не впливають на розсуд, проте, водночас не можуть охопити усі випадки та 

складнощі сучасного управління і сучасного правосуддя. Здійснення 

адміністративного розсуду є своєрідною креативністю в управлінні та в 

законодавчій сфері [342, c. 11–12]. 

Проте все ж таки існують поодинокі думки, що вбачають у розсуді 

наслідки недосконалості законодавчої техніки та невідповідність принципу 

законності, характеризуючи таку діяльність органів як самовільне, самочинне 

втручання в права та свободи людей, що сприяє розвитку корупції та шкодить 

реалізації принципу пропорційності. За такої позиції прояв дискреції 

обумовлено наявністю прогалин та колізій у законодавстві, відтак це потребує 

відповідного обмеження шляхом стримування публічної влади через 

визначення змісту і обсягу повноважень та встановлення меж при їх реалізації 

[331, с. 53–55]. Водночас одностайним є твердження щодо необхідності 

забезпечення уповноважених суб’єктів певною свободою вибору у межах 

закону. Існування свободи вибору, необмеженість цієї свободи та наявність 
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законних підстав для її виникнення є обов’язковими ознаками, притаманними 

розсуду [239, с. 15]. 

Важливо зазначити, що належне застосування розсуду не суперечить 

законності, а навпаки, при вирішенні окремих випадків у складних ситуаціях, 

де неможливо передбачити усі обставини наперед, розсуд фактично творчо 

забезпечує дотримання принципу законності. 

Відступивши на деякий час від наукових поглядів з цього питання слід 

з’ясувати: яка позиція законодавця щодо тлумачення категорії 

адміністративного розсуду. Так, стосовно законодавчого оформлення даного 

терміна в Україні варто зауважити, що на сьогоднішній день національні 

законодавчі акти не містять таких визначень, як «адміністративний розсуд» чи 

«розсуд». Разом із тим положення статей 6 та 19 Конституції України 

констатують обов’язковість органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб здійснювати свої повноваження у 

встановлених межах, у спосіб і відповідно до законів України. Важливість 

неухильно додержуватись законів також підкреслено у статті 68 Конституції 

України, а згідно з положенням статті 60 віддання/виконання злочинних 

розпоряджень чи наказів заборонено та підлягає притягненню до 

відповідальності. Аналізуючи зазначені положення Основного Закону 

України можна стверджувати, що дані норми є нормами прямої дії, якими не 

передбачається можливість суб’єктів публічної адміністрації застосовувати 

розсуд. Все це дає можливість стверджувати про відсутності єдності у питанні 

існування розсуду між законодавчою неврегульованість положень щодо 

застосування адміністративного розсуду та фактичною реалізацією розсуду у 

щоденній діяльності суб’єктами публічної адміністрації. 

На певному етапі розвитку нашої держави Кабінет Міністрів України 

намагався визначити термін «дискреційні повноваження» як сукупність прав 

та обов’язків органів, що надають можливість встановити на власний розсуд 

зміст рішення чи обрати один із варіантів прийняття управлінського рішення 
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[212]. Проте нормативний акт, що містив дану дефініцію, діяв незначний 

проміжок часу та був скасований, зокрема, з політичних мотивів.  

Іншу можливість розкрити зміст поняття «дискреційні повноваження» 

мало Міністерство юстиції України у Методології проведення 

антикорупційної експертизи [113; 114], що виявилось більш детальною 

версією попередньо сформованого терміна, оскільки, по-перше, акцентується 

увага на суб’єктах, які реалізують ці повноваження, а саме, органах державної 

влади та місцевого самоврядування або особах, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування; по-друге, розширено спосіб 

обрання варіанта управлінського рішення, зокрема можливість визначити вид 

і зміст рішення чи вибрати один із декількох передбачених нормативно-

правовим актом варіантів рішень. Разом із тим слід зазначити, що у цьому ж 

наказі Міністерство юстиції України неодноразово вживає термін 

«адміністративний розсуд» в контексті використання дискреційних 

повноважень, проте зміст самого поняття не розкриває. 

Зрештою, у вказаному наказі та у діючих законодавчих актах взагалі зміст 

досліджуваного терміна «адміністративний розсуд» вкладається у такі 

терміни, як вільний розсуд, свій розсуд чи власний розсуд. Однак для 

уникнення розбіжностей та вільного трактування положень закону вважаємо, 

все ж таки, слід закріпити на законодавчому рівні дефініцію поняття «розсуд». 

Розглянемо, що ж являє собою така категорія і який її зміст. У юридичній 

науці поняття «розсуд» тлумачиться як у широкому розумінні (у формі 

рішення чи думки), так і у вузькому значенні – діяльність щодо реалізації 

права. Водночас Б. Шлоер підсумував, що розсуд вживається у таких аспектах: 

– власний розсуд (уповноваження фізичної та юридичної особи на самостійне 

прийняття рішення); вільний розсуд, проте у зв’язку з наявністю законодавчих 

меж дане використання словосполучення є некоректним; право на розсуд 

(уповноваження компетентного органу на здійснення розсуду); 

адміністративний розсуд, який полягає у здійсненні виховної й застережної 
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функцій, що здійснюються на суб’єкта публічної адміністрації [338, с. 397–

398]. 

Звертаючись до наукового підґрунтя вже сформованих точок зору щодо 

визначення вказаного поняття, явним є те, що зміст поняття «розсуд» вкладено 

у декілька пояснень, що визначають єдиний напрям, такі як: 

 вибір уповноваженого суб’єкта, який володіє самостійністю щодо 

обрання засобів і способів для вирішення юридичних питань (прийняття 

правомірного рішення або утримання від його прийняття; вчинення дій у 

рамках компетенції); законність альтернатив, серед яких здійснюється 

вмотивований вибір; можливість вибору в широких межах, встановлених 

правовою нормою. До такої думки схиляються В. Г. Антропов, А. Барак, 

В. В. Меньшиков, Ю. А. Тихомиров, Г. Й. Ткач [21, с. 13; 17, с. 13; 112, с. 17–

18; 299, с. 31; 294, с. 72]; 

 повноваження обирати один із декількох дозволених варіантів рішення 

щодо встановлення застосовуваної норми, з’ясування її змісту, визначення 

міри конкретизації юридичних прав і обов’язків (позиція А. П. Головіна) [41, 

с. 156–157]; 

 право приймати рішення за власною волею, що не пов’язана рамками 

його законності (визначав Д. М. Чечот) [335, с. 68]; 

 інтелектуально-вольова владна діяльність щодо надання повноважень 

на вирішення спірного правового питання (таку оцінку визначенню надавала 

О. А. Папкова) [128, с. 7–8]; 

 оцінка фактичних обставин; відомий ступінь свободи в правовому 

вирішенні справи (у розумінні Ю. П. Солов’я) [285, с. 7]; 

Глибоко дане питання було опрацьовано науковцем О. І. Сеньків. 

Зроблено спробу згрупувати множинність поглядів окремих вчених та 

дослідників на правове значення даного терміна у декілька основних 

тлумачень, за якою розсуд проявляється як: результат усвідомлення (висновок, 

думка); волевиявлення; процес розмірковування; вільний вибір; суд щодо 
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розв’язання проблеми по суті; властивість, що проявляється у зважуванні 

обставин за для уникнення неприємностей [281, с. 11–12]. 

З аналізу існуючих наукових досліджень принагідно зазначити, що термін 

«розсуд» є багатоаспектною категорією й вживається у таких категоріях, як 

вибір, повноваження, право, діяльність, оцінка, процес розмірковування.  

Щодо тлумачення безпосередньо терміна «адміністративний розсуд», 

зауважимо, що досить небагато науковців наважилось розтлумачити його 

зміст. Водночас незважаючи на малодослідженість даного інституту в 

адміністративному праві, існують такі позиції щодо визначення 

«адміністративного розсуду», а саме: 

– це ступінь свободи суб’єкта публічної адміністрації, визначений 

межами норм права, щодо прийняття раціонального оптимального рішення 

при правовому вирішенні управлінського чи публічно-сервісного питання 

[76, с. 40]; 

– це правозастосовна діяльність з використання можливого варіанта 

поведінки, передбаченого законом, на власний розсуд під час розв’язання 

поставлених завдань з урахуванням принципів діяльності публічної 

адміністрації [38, с. 355]; 

– інтелектуально-вольова діяльність, дозволена законом, змістом якої є за 

власним переконанням здійснення вибору одного з кількох варіантів 

правозастосовного рішення, встановленого правовою нормою, для 

забезпечення законності, справедливості, доцільності та ефективності 

адміністративного регулювання [239, с. 34; 101, с. 87]; 

– мотивований вибір для прийняття правомірного рішення чи здійснення 

дій уповноваженим суб’єктом у межах його компетенції для виконання 

управлінських чи інших задач [295, с. 166]; 

– право суб’єктів публічної адміністрації вибирати серед більше ніж 

одного можливого курсу діяльності, що можна охарактеризувати як 

«діяльність групи розумних людей, які мають різні думки, одну з яких варто 

обрати у певному випадку» [342, с. 8]; 
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– правова можливість органу чи посадової особи, керуючись 

передбачуваною законом свободою вибору, приймати правозастосовне 

рішення у справі, регулювання якої можливе в обумовлених законом межах чи 

не передбачено нормою права взагалі, ґрунтуючись на своєму внутрішньому 

переконанні [33, с. 19]; 

– визначена законодавством свобода вибору варіанта поведінки 

уповноваженого суб’єкта на підставі його розумової діяльності з метою 

реалізації публічного інтересу при прийнятті оптимального управлінського 

рішення, здійснення діяльності чи утримання від здійснення (за рахунок 

бездіяльності) для цілеспрямованого виконання своїх повноважень [284, с. 12–

13]; 

– має місце у випадку, коли достатньо визначений закон уповноважує на 

самостійне вирішення справи в межах і спосіб, визначені цим законом та 

загальним правом України, а прийняте рішення контролюється судом лише 

щодо юридичних меж його застосування [45, с. 442]. 

Враховуючи зазначені вище визначення поняття адміністративного 

розсуду доцільно зауважити, що всі вони становлять один зміст, як свобода 

вибору суб’єкта, що наділений владними функціями, в законодавчих межах 

самостійно обирати варіант поведінки. Однак віднесення певної діяльності 

уповноважених суб’єктів до такої, де здійснюється адміністративний розсуд, 

стає можливим після розуміння сутності обов’язкових елементів 

адміністративного розсуду. Такими обов’язковими елементами є ознаки 

розсуду, що наповнюють його зміст. Розглянемо характерні властивості, які 

притаманні адміністративному розсуду й свідчать про реалізацію діяльності 

публічної адміністрації [270, с. 136–138]. 

З позиції законодавця, що викладена у Методології проведення 

антикорупційної експертизи, ознаки дискреційних повноважень 

розкриваються через можливості уповноважених суб’єктів: 

 оцінювати юридичний факт (фактичний склад), який спричиняє 

виникнення, зміну чи припинення правовідносин; 



 

 

55 

 обирати одну із декількох запропонованих форм реагування на цей 

юридичний факт; 

 вибирати міру, вид, розмір, спосіб реалізації публічно-правового 

впливу; 

 обирати форму реалізації власних повноважень – прийняття рішення, 

вчинення дії або утримання від дії; 

 визначати порядок та строк здійснення дій; 

 встановлювати спосіб виконання управлінського рішення [114]. 

Вбачається, що зазначені ознаки характеризують дискреційні 

повноваження у цілому і таким чином ніби формально визначають зовнішні 

межі використання повноважень, однак повністю не розкривають правову 

природу. Так, для глибшого розуміння сутності адміністративного розсуду до 

його ознак можна віднести такі обов’язкові елементи. 

По-перше, адміністративний розсуд є правовою можливістю суб’єктів 

публічної адміністрації здійснювати діяльність при прийнятті рішення, що 

може проявлятись як у формі дії, так і бездіяльності, тобто формуватися із 

застосуванням активної чи пасивної поведінки уповноваженого суб’єкта. 

Суб’єктами, що безпосередньо здійснюють адміністративний розсуд, є 

керівники, посадові та службові особи суб’єктів публічної адміністрації, в 

тому числі й державні службовці, у зв’язку з чим вбачається активний прояв 

людського фактору при прийнятті владного рішення. Одночасно з цим, 

надаючи суб’єкту публічної адміністрації свободу дій, законодавча влада 

покладає на нього відповідальність за те, що така свобода дій здійснюється 

належно, чесно, правильно, розумно.  

По-друге, розсуд реалізовується відповідним колом осіб, яких 

уповноважено на це правовою нормою. Власний розсуд суб’єкта публічної 

адміністрації може вживатись визначеним законом колом осіб лише в межах 

їх повноважень, оскільки такі суб’єкти діють при виконанні покладених на них 

обов’язків і представляють інтереси держави, а не власні. Фактично 
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реалізують адміністративний розсуд посадові й службові особи, керівники, 

голови органів публічної влади та комерційних установ, організацій, 

підприємств, незалежні адміністратори в межах наданої їм законом чи 

підзаконним актом компетенції. Таким чином, у процесі правотворення чи 

правозастосування відбувається активний вплив суб’єктивного фактору, 

відтак важливим чинником є володіння відповідними особами належним 

високим професіональним рівнем, неупередженістю та високими моральними 

якостями. Така необхідність пов’язана з тим, що правильний правовий аналіз 

і правова оцінка ситуації потребують глибоких знань права особою, яка 

уповноважена здійснювати управлінську діяльність, та людських якостей для 

прийняття справедливого рішення. 

По-третє, обсяг компетенції обмежений рамками законодавства (законів 

та інших нормативних актів). Управління та регулювання «на підставі та на 

виконання закону» є основоположним положенням, що супроводжує публічне 

адміністрування, що є запорукою розвитку правової держави. При визначенні 

меж застосування адміністративного розсуду та характеризуючи здійснення 

уповноваженими суб’єктами своїх прав та обов’язків влучним є використання 

вислову «можна лише те, що прямо дозволено законом» [295, с. 167, 171–172]. 

Ухвалюючи рішення на власний розсуд суб’єкти адміністрування діють у 

межах встановленої їм законодавством компетенції та конкретних обставин 

справи. Відтак, насправді прийняття власного розсуду можливе лише якщо 

таке право передбачено законодавством, тобто в законодавчих межах. Межі 

встановлюють ті варіанти рішень, які доступні конкретному суб’єкту 

правозастосування, дозволяють встановити точну межу між правомірним і 

неправомірним розсудом [239, с. 22]. В інших випадках рішення, прийняте 

поза межами компетенції, буде носити характер свавілля та безконтрольності, 

що є порушенням принципів адміністративного розсуду. Відсутність 

законодавчих норм, які б регламентували використання розсуду, може 

призвести до довільного і неналежного використання повноважень суб’єктів 

публічної адміністрації. Водночас така ситуація є передумовою зловживання 
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адміністративним розсудом. Проявами зловживання можуть бути 

недобросовісність, недотримання справедливості, не врахування істотних 

фактичних обставин у справі, довільне й неналежне використання наданої 

влади. 

Розглядаючи межі адміністративного розсуду, варто також звернути 

увагу на запроваджені на міжнародному рівні вихідні положення як 

принципові моменти щодо здійснення дискреційних повноважень 

адміністративними органами, закріплені у Рекомендаціях Комітету Міністрів 

Ради Європи від 11 березня 1980 року № R(80)2 [214]. З огляду на зміст 

вказаних положень при реалізації адміністративного розсуду виділено 

важливість дотримання принципу об’єктивності шляхом проведення 

обов’язкової перевірки всіх можливих чинників; принципу обґрунтованості, 

тобто відповідати основній меті; дотримання розумних і достатніх строків при 

вирішенні справи. 

Зазначений підхід підтверджується міжнародною судовою практикою. 

Європейським судом з прав людини у своїх рішеннях, зокрема, у справі «Аль-

Нашиф проти Болгарії» [254] та у справі «Свято-Михайлівська Парафія проти 

України» [253], акцентовано увагу на тому, що законодавство має чітко 

визначати межі та спосіб здійснення дискреційного повноваження, з огляду на 

«законну мету» заходу, задля захисту від свавільного втручання.  

По-четверте, важливою ознакою є те, що даний процес – інтелектуальна, 

творча діяльність, оскільки посадова особа, приймаючи рішення в 

конкретному випадку, кожного разу здійснює розумовий аналіз зовнішніх 

обставин та творчий пошук найбільш оптимального варіанту для 

врегулювання певної ситуації шляхом вибору одного з наявних 

альтернативних варіантів рішення, що запропоновано законодавством. 

Зокрема, з урахуванням положень законодавства можливий варіант вибору 

посадовцем одного серед декількох варіантів чи вибір безпосередньо одного з 

двох варіантів рішень, запропонованих законодавцем. Разом із тим 

уповноважена особа відповідає також і за наслідки, які виникнуть за 
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результатами адміністративного розсуду. Неприпустимим є безвідповідальне 

прийняття рішення, здійснення діяльності чи навпаки бездіяльність. Таким 

чином, необхідною складовою при здійсненні інтелектуальної діяльності є 

розсудливість уповноваженого суб’єкта, добросовісне прогнозування і 

прорахування ним можливих наслідків. 

По-п’яте, характерною властивістю розсуду є свобода вибору та гнучкість 

при прийнятті рішень, що відбувається через оцінку фактичних обставин 

справи та врахування загальних і публічних інтересів. Важливим аспектом 

прояву гнучкості є належне визначення і трактування термінів та оціночних 

юридичних понять, що використовуються законодавцем у багатьох 

законодавчих актах. Зокрема, оціночними поняттями є такі вирази, як 

доцільність, необхідність, з важливих підстав, достатнє, злісне, грубе чи 

суспільний інтерес та інші. Більшою мірою вони є нечіткими чи загального 

значення, відтак їх тлумачення пов’язане із застосовуванням таких понять на 

практиці. Проблема полягає в тому, що у випадках, коли оціночні поняття у 

законі встановлені широко, то застосування розсуду в такому випадку може 

бути малоефективним та навпаки сприяти порушенню законності. Водночас 

оціночні поняття використовуються як для регламентації юридичних фактів, 

так і для нормування механізму поведінки відповідного суб’єкта [241, с. 173–

174]. 

Уповноваженому суб’єкту надається право вибору належного рішення 

об’єктивним способом, оскільки остаточної «правильної формули» у кожному 

індивідуальному випадку не існує. Це підкреслює ступінь маневру при 

прийнятті рішення, що коливається між наданою широкою і вузькою 

компетенцією. У випадках, коли суб’єкт публічної адміністрації має велику 

свободу дій, він зазвичай буде керуватися суб’єктивними стандартами, такими 

як «справедливе і розумне» і «як він вважає за потрібне». Але якщо здійснення 

розсуду обмежується правилами або критеріями, які не надають багато 

простору для інтерпретації, тоді така діяльність здійснюється у визначених 

законом вузьких межах. Воля суб’єкта публічної адміністрації стиснута цілим 
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рядом обмежень, здійснюється у законодавчих рамках, відтак не є ані повною, 

ані безконтрольною [240, с. 480]. Зокрема такими рамками є обов’язок 

вчиняти повноваження на підставі, у межах та у спосіб, визначені законами, 

обґрунтовано, неупереджено, розсудливо, добросовісно тощо. 

По-шосте, для прийняття найбільш оптимального рішення та здійснення 

найефективнішої діяльності суб’єкт публічної адміністрації спирається на 

правові та позаправові загальносоціальні фактори розсуду.  

Зокрема, до правових факторів відносять застосовувану практику, 

рекомендації вищих інстанцій щодо застосування положень законодавства, 

позиції вчених, науковців стосовно окремих ситуацій, тенденції та практичний 

досвід зарубіжних країн тощо.  

Позаправовими факторами, які впливають на застосування розсуду, є 

мораль (моральні правила), рівень правосвідомості суб’єкта 

правозастосування, публічний інтерес, громадська (суспільна) думка, 

фактичні обставини, економічні цінності тощо [41, с. 159, 161]. 

Що стосується вказаної ознаки, то Європейський суд з прав людини у 

справі «Олссон проти Швеції» висловив позицію щодо важливості 

дотримання державними службовцями високого рівня правової культури 

[257]. Зокрема, те, як сприймає суб’єкт фактичні обставини та реагує на них, 

залежить від його рівня правосвідомості та правової культури. 

Крім того, вагомим фактором, за допомогою якого реалізуються приватні 

інтереси та забезпечується стабільний і нормальний розвиток організацій, 

соціальних верств, держави й суспільства, є публічний інтерес соціальної 

спільноти [297, с. 101–102]. За рахунок реалізації суспільного (публічного) 

інтересу формується державна чи суспільна воля компетентного органу у 

формі правового рішення, яке адресується громадянам. Водночас вироблення 

уповноваженими суб’єктами власних поглядів при оцінці фактичних обставин 

справи в кожному конкретному випадку не має йти в різнобій з існуючою 

адміністративною практикою у аналогічних справах. 



 

 

60 

По-сьоме, адміністративний розсуд обумовлюється дотриманням 

основоположних засад демократичного характеру, зокрема, принципів 

верховенства права, справедливості, доцільності, розумності, обґрунтованості, 

пропорційності тощо. 

Принцип верховенства права проявляється у тому, що усі владні 

повноваження мають реалізовуватись вільно обраними представниками 

народу в межах та відповідно до законодавства, з дотриманням прав людини 

та захистом від свавілля. При цьому право не обмежується виключно 

законодавством та регулюється також і нормами моралі чи звичаїв, які 

прийняті суспільством та відповідають ідеї свободи, справедливості, рівності. 

Складовими принципу верховенства права є вимоги щодо якості закону, 

законності, судового контролю за втручанням виконавчої влади у право особи 

на свободу, обмеження дискреційних повноважень, водночас кожна із вимог 

має свою специфіку [36, с. 59, 80, 81, 83, 102]. 

Принцип справедливості полягає в оцінці та співвідношенні сукупності 

явищ і проявляється у знаходженні найоптимальнішого рішення, що 

відповідає конкретним обставинам та підходить до певної ситуації. 

Принцип доцільності передбачає, що в умовах, коли законодавство лише 

в загальному порядку регулює певну сферу діяльності (оскільки не всі імовірні 

випадки можуть бути прогнозовані), уповноважений суб’єкт, діючи в межах 

закону, спроможний самостійно здійснити вибір для прийняття оптимального 

справедливого рішення. 

Принцип розумності спрямований на те, щоб зроблений суб’єктом вибір 

залишався в межах розумного рівня і не став наслідком надмірної жорстокості, 

про що зауважено Європейським судом з прав людини при розгляді справи 

«Онуфріу проти Кіпру» [248]. 

Принципи обґрунтованості полягає у тому, що розсуд реалізується за 

результатами аналізу та дослідження всіх обставин, що мають значення для 

прийняття рішення (вчинення дії) в адміністративній справі.  
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Принцип пропорційності реалізується через дотримання необхідного 

балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та 

інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення 

(діяльність) уповноважених суб’єктів. 

По-восьме, необхідною властивістю є розумний строк здійснення 

адміністративного розсуду з огляду на фактичні обставин справи. По суті дана 

властивість виражає принцип оперативності, тобто реалізація розсуду в 

умовах адекватно витраченого часу для повного ознайомлення з матеріалами 

справи. При визначенні, яким є розумний строк суб’єкту публічної 

адміністрації слід підходити до кожного випадку індивідуально, оскільки він 

може залежати від різних суб’єктивних та об’єктивних обставин. Знову ж таки, 

відповідальність щодо визначення «розумного строку» в конкретному випадку 

покладається на уповноважену особу, яка реалізує розсуд. 

По-дев’яте, ще однією не менш важливою ознакою адміністративного 

розсуду є його відповідність належній меті, задля якої здійснюється таке 

застосування розсуду. Для реалізації такої ознаки уповноваженому суб’єкту 

треба розуміти, з якою метою буде здійснено адміністративний розсуд, і при 

цьому не мати будь-яких сторонніх намірів, власної вигоди, що можуть 

завадити досягненню поставленої мети. Відповідна мета має бути визначена в 

законодавчій нормі й бути зрозумілою для усіх суб’єктів адміністративних 

правовідносин: як суб’єктам публічної адміністрації, так і окремим приватним 

особам, що до них звертаються. 

По-десяте, вчиняється з дотриманням принципу однакового поводження 

[333, с. 167–168]. Вбачається, що адміністративний розсуд вчиняється не лише 

з дотриманням норм права, а й ґрунтуючись на попередніх рішеннях, 

ухвалених у подібних ситуаціях. 

Зазначені ознаки допомагають здійснити найбільш повний опис 

адміністративного розсуду. Разом із тим їх комплексна імплементація є 

запорукою реалізації ефективного публічного адміністрування та виконання 
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суб’єктами публічної адміністрації повноважень, якими вони наділені 

законодавством. 

До того ж з’ясування сутності характерних властивостей, притаманних 

адміністративному розсуду, допомагають сформувати відповіді на питання: 

хто? що? як? А саме: 

 хто здійснює адміністративний розсуд? – суб’єкти публічної 

адміністрації, наділені законодавством владно-управлінськими функціями;  

 що передбачає здійснення адміністративного розсуду? – здійснення 

інтелектуально-вольової, творчої діяльності чи вибір варіанта поведінки для 

прийняття оптимального, раціонального, справедливого рішення;  

 як саме здійснюється адміністративний розсуд? – вільно, в межах 

наданих повноважень чи функцій, з дотриманням правових норм, 

обумовлених принципів та встановлених обмежень, ґрунтуючись на своєму 

переконанні шляхом здійснення оцінки фактичних обставин справи.  

Головною проблемою в контексті даного дослідження є застосування 

адміністративного розсуду суб’єктами публічної адміністрації законно, 

доцільно, обґрунтовано, якісно. Таким чином, зміст адміністративного 

розсуду полягає у тому, що суб’єкт публічної адміністрації при вирішенні 

окремої справи вправі застосовувати лише передбачені нормою закону 

повноваження (власну компетенцію), а вже в межах діючих положень 

законодавства прийняти найбільш відповідне – оптимальне рішення для 

врегулювання справи. 

З поширенням управлінської діяльності законодавство має 

встановлювати достатньо загальні норми і загальні принципи для здійснення 

суб’єктом публічної адміністрації належного адміністрування з можливістю 

діяти й робити відповідний вибір в тих чи інших окремих випадках. Відтак, 

потреба в адміністративному розсуді для полегшення виконання цих заходів 

не викликає сумнівів.  
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Проаналізувавши вищезазначені поняття та ознаки адміністративного 

розсуду, доцільним є сформувати власне розуміння дефініції 

адміністративного розсуду. У цілому адміністративний розсуд – це правова 

можливість суб’єктів публічної адміністрації здійснювати аналітичну, 

інтелектуальну діяльність у межах та у спосіб, встановлені законодавством, 

через оцінку фактичних обставин справи на виконання законної мети з 

дотриманням, зокрема, принципів верховенства права, справедливості, 

розсудливості, оперативності, з подальшим вибором оптимального рішення в 

конкретній адміністративній справі [270, с. 138–139]. 

При дослідженні практичної сторони застосування адміністративного 

розсуду суб’єктами публічної адміністрації з аналізу судової практики 

вбачається, що не вся діяльність вказаних суб’єктів є вчиненням розсуду чи 

реалізацією дискреційних повноважень, функцій. Зазначене випливає з того, 

що у значній кількості адміністративних справ [163; 176; 179; 303; 305; 306] 

оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність уповноважених суб’єктів не 

ґрунтуються на виконанні такими суб’єктами дискреційних повноважень. Так, 

адміністративні суди зазначають, що уповноважені суб’єкти помилково 

вважають, що реалізують дискреційні функції, так як за конкретних фактичних 

обставин вони не наділені повноваженнями діяти на власний розсуд, оскільки 

мають лише один варіант правомірних дій. Приймаючи судове рішення в 

аналогічних справах адміністративний суд не здійснює втручання у 

дискреційні повноваження, а є найбільш ефективним способом захисту 

порушеного права, спрямованим на недопущення свавілля з боку суб’єктів 

публічної адміністрації. Отже, актуальним є питання реалізації 

адміністративного розсуду в діяльності суб’єктів публічної адміністрації, 

дослідженню якого присвячено інший підрозділ. 

Водночас слід зазначити, що роль судової практики щодо виявлення 

наявності чи відсутності порушень з боку суб’єктів публічної адміністрації 

полягає у тому, що суд надає правову оцінку рішенням, діям або бездіяльності 

уповноважених суб’єктів, таким чином визначаючи, які дії, рішення чи 



 

 

64 

бездіяльність є законними за конкретних фактичних обставин. Для усунення 

кількості порушень з боку суб’єктів публічної адміністрації, спричинених 

невірним застосуванням адміністративного розсуду чи адміністративної 

діяльності в цілому, вбачається, що важливим та доречним було б доведення 

адміністративними судами актуальних судових позицій щодо розгляду 

окремих категорій справ керівництву конкретних суб’єктів публічної 

адміністрації для ознайомлення всіх службових та посадових осіб та 

врахування таких позицій суду у своїй подальшій діяльності. Таким чином, 

можливо сподіватись, що запровадження обов’язкового відстеження 

актуальної судової практики та її офіційне й адресне оприлюднення сприятиме 

зменшенню неправомірного використання уповноваженими суб’єктами 

наданої їм компетенції і зобов’язуватиме їх діяти відповідно до вже визначеної 

судом правової позиції щодо діяльності в аналогічних обставинах. 

Іншим позитивним аспектом від доведення актуальних судових позицій 

до керівництва конкретних суб’єктів публічної адміністрації може стати 

здійснення таким керівництвом за власної ініціативи перегляду існуючих 

правовідносин, що склались з іншими особами, фактичні обставини в яких є 

схожими з тими, що були предметом перегляду в судовому порядку. Для 

прикладу можна навести зразкову справу, розглянуту Верховним Судом, у 

якій визнано протиправною бездіяльність управління Пенсійного фонду 

України в області та зобов’язано здійснити перерахунок і виплату пенсії [246]. 

Так, пропозиція автора полягає у тому, щоб на підставі прийнятого судового 

рішення у зразковій справі керівництво Пенсійного фонду України 

зобов’язувало територіальні органи добровільно перерахувати пенсії особам, 

які мають аналогічні підстави й перебувають у відносинах, що регулюються 

одними нормами права. Зазначені активні дії з боку владних суб’єктів будуть 

мати позитивний результат, адже якість їх діяльності суттєво підвищиться, а 

кількість звернень з тих самих питань до органів та до суду зменшиться, що 

суттєво поліпшить загальний рівень правозастосування в Україні. 
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1.3 Реалізація адміністративного розсуду в діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації 

 

Суб’єкти публічної адміністрації щоденно у своїй діяльності взаємодіють 

з приватними особами (фізичними чи юридичними особами) з питань, що 

належать до їх компетенції, задля служіння народові, і тим самим здійснюють 

публічне адміністрування. Вказаний процес відбувається через здійснення 

цілеспрямованого впливу на суспільство з метою організації й координації 

його діяльності шляхом прийняття управлінського рішення, видання 

індивідуальних юридичних актів, здійснення управлінської діяльності чи 

допущення бездіяльності [341, с. 41]. Варто зауважити, що такі поняття, як 

«публічне адміністрування» та «публічне управління» становлять єдиний 

напрям діяльності держави, однак не є тотожними. Поняття «управління» має 

ширший зміст, оскільки передбачає право суспільства впливати на процес 

прийняття уповноваженими органами рішень, а поняття «адміністрування» 

все ж таки конкретизує політику управління шляхом означення стратегічних 

цілей [341, с. 8]. 

Ще на початку ХХ століття при розробці законодавчих норм щодо 

адміністративної юстиції науковці-адміністративісти мали розуміння, що 

діяльність адміністрації не закінчується стислим виконанням законів, а 

полягає у певній активності, вияві ініціативи, енергії, творчості [9, с. 380–382]. 

Результатом такої діяльності були акти управління щодо надання дозволів, 

встановлення заборон чи догляду тощо. При цьому необхідність дотримання 

принципів доцільності та правомірності при виконанні функцій управління не 

викликала сумнівів. Різноманітність життєвих ситуацій за участі органів 

управління унеможливлювала детальну регламентацію на законодавчому 

рівні всіх випадків їх діяльності й передбачала необхідність вжиття 

дискреційного розсуду. Водночас було помічено динаміку звуження меж 

дискреційної влади адміністрації в міру розвитку правової держави. 
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Визначальним є той факт, що розуміння діяльності адміністрації, яка існувала 

століття назад, в цілому є актуальним у даний час. 

Діяльність суб’єктів публічної адміністрації відбувається з дотриманням 

обов’язкових вимог, що в свою чергу перевіряються судом у справах щодо 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності певних суб’єктів. Зокрема, з аналізу 

положень статей 2 КАС України 2005 року та 2017 року вбачається, що 

законною є діяльність суб’єктів публічної адміністрації, яка вчинена на 

підставі й у межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією 

України та законами України, з належною метою, з дотриманням принципів 

обґрунтованості, неупередженості, добросовісності, розсудливості, рівності, 

пропорційності, оперативності, з урахуванням права особи на участь у процесі 

прийняття рішення. 

Сутність публічної адміністрації як демократичного інституту полягає у 

використанні принципів належного урядування для прийняття рішень та їх 

впровадження у формальних та неформальних структурах. Зазначене означає, 

що публічна адміністрація як демократичний інститут має такі 

характеристики: підзвітність і прозорість; децентралізованість; забезпечує 

доступ населення до управління у прямій та опосередкованій формах; 

заснована на системі стримувань і противаги між виконавчою владою і 

парламентом; захищає суспільні блага; забезпечує сприятливе середовище для 

активної участі і ролі громадянського суспільства та приватного сектора; 

використовує потужність інформаційних і комунікаційних технологій з метою 

розширення доступу та участі громадян в процесі розвитку; сприяє і зміцнює 

партнерські відносини різних типів для досягнення цілей [275, с. 89–90]. 

Серед іншого діяльність публічної адміністрації також реалізується і 

шляхом застосування адміністративного розсуду, який по суті є правовою 

можливістю здійснення діяльності суб’єктами публічної адміністрації, 

відповідно до якої приймається рішення, вчиняється дія чи допускається 

бездіяльність. Підставою виникнення адміністративного розсуду може 

слугувати наявність правової норми, що недостатньо повно регулює певні 
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відносини. Відтак для врегулювання конкретної ситуації суб’єкти публічної 

адміністрації самостійно формулюють висновок з урахуванням положень 

законодавства та обставин справи. Це зумовлено тим, що законодавство 

(законні та підзаконні акти) не може бути сформульовано таким чином, щоб 

повно і всебічно регламентувати владно-управлінські відносини, що адекватно 

відповідало б усім потребам суспільства. Разом із тим у випадку, коли правова 

норма чітко визначає повноваження суб’єкта публічної адміністрації, тоді 

дискреційні повноваження відсутні та застосування розсуду не відбувається. 

Організація діяльності суб’єктів публічної адміністрації та реалізація 

ними адміністративного розсуду покликані розв’язані щоденні завдання й 

виконувати публічно-правові функції.  

Процес використання адміністративного розсуду при реалізації 

суб’єктами публічної адміністрації наданих повноважень супроводжується: 

– з’ясуванням природи правовідносин, метою чого є встановлення сфери 

розповсюдження компетенції суб’єкта на предмет розгляду, що потребує 

застосування розсуду; 

– оцінкою обсягу та меж законодавчо визначених публічно-правових 

функцій як гарантованої міри прийняття рішення чи вчинення дій; 

– визначенням мотивації щодо вчиненого розсуду (прийнятого рішення, 

діяльності), тобто позиція уповноваженого суб’єкта має бути мотивована 

фактичними обставинами та обґрунтована правовими нормами. 

Наданий суб’єктам публічної адміністрації адміністративний розсуд 

реалізується ними відповідно до повноважень, зокрема, щодо прийняття 

адміністративних актів, надання адміністративних послуг, надання свободи 

щодо заповнення прогалин при виконанні адміністративних функцій тощо.  

Залежно від порядку реалізації розсуд може бути вчинено: попередньо; 

самостійно (одноособово); за погодженням з керівництвом; спільно з іншими 

суб’єктами. 

Адміністративний розсуд безумовно втілюється через певний механізм, 

який полягає у необхідності дотримання умов і вимог застосування розсуду та 
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дотриманні процедури, що в кінцевому результаті сформовано у вигляді 

інструментів діяльності публічної адміністрації. 

Категорія «інструменти діяльності публічної адміністрації» є порівняно 

новим виразом і розумінням способів зовнішнього вираження управлінської 

діяльності, що раніше характеризувалось як «форми державного управління» 

чи «форми публічного адміністрування». Зміна формулювання поняття 

«форми» на «інструменти» була викликана розширенням суб’єктного складу 

осіб, уповноважених на здійснення публічної діяльності, та розширенням 

напрямів реалізації публічних функцій. Водночас слід звернути увагу, що саме 

тлумачення терміна «форма» в науці адміністративного права відбувалось 

через неправильний підхід, адже в такому випадку розумілось оформлення 

діяльності суб’єктів чи зовнішній вираз діяльності (зокрема, індивідуальний 

акт, адміністративний договір тощо), проте фактично даний термін 

трактувався як безпосередні дії уповноважених суб’єктів (тобто видання актів, 

укладення договорів тощо). 

Спираючись на досвід європейських країн, під поняттям «інструменти 

діяльності публічної адміністрації» розуміють сукупність засобів (прийомів), 

які застосовуються суб’єктами публічної адміністрації з метою регулювання 

суспільних відносин у сфері публічного управління [133, с. 196]. 

Суб’єкти публічної адміністрації у своїй діяльності використовують 

різноманітні інструменти, основними з яких виділяють: нормативні акти, 

адміністративні акти, адміністративні договори, акти-плани, акти-дії та 

приватноправові інструменти. Наразі наукові дослідження даного інституту 

дають можливість згрупувати діяльність суб’єктів публічної адміністрації за 

окремими напрямами. Проте ще століття тому різноманітність форм 

адміністративної діяльності (збирання статистичних даних, знесення хати, 

вирішення питання щодо публічних зборів, видача дозволів, арешт тощо) 

створювала неможливість упорядкувати напрями такої діяльності. 

Інструменти діяльності розглядались уривчасто, без їх детальної 

характеристики та опису відмінностей. В свою чергу, професор 
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Ю. Л. Панейко, досліджуючи напрями адміністративної діяльності держави, 

виділив основні форми діяльності, які відповідають адміністративним 

функціям: складання звітів та анкет за результатами перевірки фактів та 

станів; нагляд над владами, закладами, підприємствами, публічними 

адміністративними зв’язками в державі; безпосередній вплив на особисті речі 

через творення, зміну, усування правних відносин (видача адміністративних 

приказів, дозволів); правні вирішення чи адміністративне правосуддя; видача 

документів для внутрішньої організації роботи адміністративного апарату [28, 

с. 103–105]. З виділеними науковцем напрямами діяльності адміністрації 

можна провести паралель з сучасною діяльністю суб’єктів публічної 

діяльності, а саме, з наявністю повноважень проводити перевірки та 

оформлення їх результатів адміністративним актом, здійснення нагляду та 

контролю за додержанням законодавства у певних сферах, прийняття 

індивідуальних актів за результатами розгляду окремих заяв чи скарг, 

реалізація досудового адміністративного оскарження. З вказаного також 

вбачається, що при наявності однотипних повноважень у суб’єктів 

адміністрації сучасності й минулого століття останнім не були доступні усі 

інструменти діяльності (наприклад, адміністративні договори) в тому 

розуміння, в якому ми їх вживаємо сьогодні. 

Для правильного розуміння процесу здійснення суб’єктом публічної 

адміністрації своїх повноважень та реалізації адміністративного розсуду 

коротко зазначимо сутність інструментів діяльності та наведемо приклади їх 

застосування у сучасній діяльності уповноваженими суб’єктами. Наразі 

єдиного нормативного закріплення вказаних інструментів, їх поняття, ознак та 

переліку український законодавець не здійснив, розробка процедурного 

закону триває вже біля десяти років. З огляду на це сутність, особливості та 

ознаки окремих інструментів відомі лише завдяки науковим дослідженням 

вказаної категорії. 

Особливе місце серед інструментів діяльності публічної адміністрації 

посідають нормативні акти (в законодавстві це поняття вживається як 
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нормативно-правові акти), якими суб’єкти публічної адміністрації 

встановлюють, змінюють, скасовують норми права з метою регулювання 

однорідних суспільних відносин. Можливість прийняття нормативних актів 

(законів, кодексів, постанов, указів, рішень, наказів тощо) залежить від 

наявності повноважень у суб’єктів публічної адміністрації, що 

конкретизуються в положеннях про такі суб’єкти. Прикладами застосування 

владних повноважень щодо прийняття нормативних актів, можна зазначити, 

зокрема: Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [232], 

прийнятий з метою полегшення здійснення господарської діяльності в період 

нестабільної ситуації в країні; постанову Верховної Ради України «Про 

визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської 

областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого 

самоврядування» [201], прийняту з метою конкретизації території, на якій 

запроваджено особливий порядок місцевого самоврядування в зоні 

проведення антитерористичної операції. Слід звернути увагу, що прийняття 

органом законодавчої влади законів та інших нормативно-правових актів є 

безпосередньо його повноваженнями, однак, разом із тим, такі повноваження 

мають бути реалізовані у належний спосіб та у належному порядку. Питання 

дотримання визначеної процедури при прийнятті нормативного акта може 

бути предметом перевірки адміністративним судом. 

Іншим інструментом діяльності публічної адміністрації є 

адміністративний акт, під яким розуміється акт індивідуальної дії 

(одностороннє волевиявлення) суб’єкта публічної адміністрації, спрямований 

на набуття, зміну чи припинення прав та обов’язків особи [45, с. 245, 246]. 

Особливістю адміністративного акта є те, що він застосовується щодо 

конкретно визначеного суб’єкта (індивідуальної особи або кола осіб) та 

врегулювання конкретного випадку й вичерпує свою дію за фактом його 

виконання. 
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Прийняттю адміністративного акта передує проведення адміністративної 

процедури, яка на сьогоднішній день законодавцем нормативно не 

врегульована. Доречно зауважити, що розгляд даного питання вже тривалий 

час відкладається, тому єдиного офіційно затвердженого порядку розгляду та 

вирішення адміністративних справ в Україні немає. Позиції науковців-

адміністративістів у цьому питанні зводяться до наявності таких основних 

стадій адміністративної процедури прийняття адміністративного акта, як: 

відкриття справи, підготовка до розгляду справи, розгляд справи, вирішення 

справи з оформленням адміністративного акта; за наявності підстав 

оскарження адміністративного акта [45, с. 250]. Адміністративний розсуд у 

даному випадку застосовується від самого початку адміністративної 

процедури – з моменту прийняття рішення про те, чи підлягає провадження у 

справі відкриттю чи ні або чи слід ініціювати відкриття провадження чи не 

слід. На цій стадії суб’єкт публічної адміністрації зобов’язаний перевірити 

пакет документів, з’ясувати наявність підстав для відкриття справи, 

встановити правосуб’єктність особи-заявника тощо. У подальшому інші стадії 

передбачають здійснення низки активних процедурних дій суб’єктами 

публічної адміністрації, вирішення завдань в процесі розгляду справи до 

винесення адміністративного акта. 

Як приклади адміністративних актів можна вказати: акти перевірок 

дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин чи захисту рослин; 

накази про видачу ліцензій, дозволів, або відмові у видачі таких документів; 

рішення (розпорядження) про надання нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв) в оренду; наказ про призначення на посаду чи про 

звільнення державного службовця; податкове повідомлення-рішення; рішення 

про видачу державної допомоги тощо. 

Інструментом, прийнятим на підставі адміністративного розсуду 

суб’єктів публічної адміністрації, також є адміністративний договір. Не 

обмежуючись визначенням, що міститься у адміністративному 

процесуальному кодексі, зважуючи на позиції науковців [4; 76; 133], на думку 
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автора, адміністративний договір є добровільною письмовою угодою двох чи 

більше осіб, одною з яких обов’язково є суб’єкт публічної адміністрації, 

укладеною з метою встановлення (припинення, зміни) взаємних 

правовідносин для врегулювання конкретної ситуації. 

Водночас слід зазначити, що у редакції КАС України 2017 року у 

пункті 16 статті 4 поняття «адміністративний договір» змінено та розкрито 

детальніше. Зокрема, зазначено, що адміністративний договір може бути 

викладено у формі договору, угоди, протоколу, меморандуму з метою 

розмежування компетенції чи визначення порядку взаємодії між суб’єктами 

владних повноважень, для делегування публічно-владних управлінських 

функцій, для перерозподілу або об’єднання бюджетних коштів, замість 

видання індивідуального акта, для врегулювання питань надання 

адміністративних послуг. 

На підставі положень законодавства та в межах своїх повноважень, з 

незначними обмеженнями щодо свободи договору (при виборі іншої сторони 

у договорі та необхідності дотримання певної процедури подання документів 

тощо), суб’єкти публічної адміністрації вправі вільно прийняти рішення про 

укладення угоди задля задоволення публічних інтересів. Велика кількість 

адміністративних договорів укладається суб’єктами публічної адміністрації 

щодо використання державного та комунального майна; про співробітництво 

у певній сфері. Важливо зазначити, що далеко не всі укладені адміністративні 

договори у своїй назві вказують на те, що цей договір є адміністративним, що 

вбачається також і з судової практики, яка детальніше буде розглянута далі. 

Суб’єктом публічної адміністрації також може бути використано 

адміністративний розсуд, відповідно до якого прийматимуться акти 

планування чи акти-плани. Ця можливість проявляється у праві суб’єктів 

публічної адміністрації самостійно визначати в загальному розумінні цілі, 

завдання, напрями діяльності на майбутній період чи комплекс заходів, які 

необхідно вчинити для задоволення певних публічних інтересів з метою у 

подальшому відслідковувати, контролювати та оцінювати результати своєї 
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діяльності. Не зважаючи на те, що поняття даної категорії українське 

законодавство не містить, однак повноваження щодо 

прийняття / розробки / затвердження актів-планів набули широкого вжитку. 

Зазначене пов’язано з тим, що стратегічне планування є основним 

інструментом публічної адміністрації. Акти-плани охоплюють завдання 

координаційного, адміністративного, організаційного, наглядового характеру 

та приймаються у різних сферах діяльності публічної адміністрації, серед яких 

сфера містобудівної діяльності (генеральний план, план зонування території), 

фінансова сфера (план асигнувань, план використання бюджетних коштів), 

сфера адміністративно-земельних правовідносин (план використання земель, 

план землеустрою, план розвитку території), у сфері здійснення державного 

нагляду (контролю) за дотриманням законодавства (план комплексних 

планових перевірок) тощо [133, с. 258, 262]. До актів-планів належать 

різноманітні урядові програми, місцеві програми, програми міністерств, 

управлінь, служб тощо, зокрема, наказ Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України «Про затвердження плану комплексних планових заходів 

державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 

2017 рік» [137]; розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року 

та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» [213]. 

Виходячи з сутності адміністративного розсуду можливе застосування 

суб’єктом публічної адміністрації такого інструменту, як акт-дія, тобто 

вчинення фактичної дії. Адміністративний розсуд у даному випадку 

проявляється у можливості суб’єкта обрати різні (окремі) варіанти дій. 

Зазначений інструмент діяльності публічної адміністрації є істотним 

регулятором суспільних відносин, спрямованим на досягнення фактичного 

результату у певній сфері. Суттєвою ознакою при здійсненні акта-дії є 

необхідність дотримання меж законодавства та повноважень, яким володіє 

уповноважений суб’єкт. Дана умова має важливе значення у реалізації 

адміністративного розсуду таким шляхом, оскільки доказування факту 
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дотримання положень законодавства та меж владних повноважень є фактично 

неможливим під час оскарження актів-дій і визнання їх незаконними. Акт-дія 

є вербальним актом та процесуально не оформлюється. До таких актів слід 

віднести: проведення ремонтних робіт на дорогах; подання звітів; дії поліції із 

зупинення транспортних засобів; попередження про стихійні лиха; 

інформування про введення надзвичайного стану; внесення відомостей до 

державних реєстрів тощо [45, с. 325–327]. 

Адміністративний розсуд суб’єктів публічної адміністрації поряд з 

адміністративно-правовими інструментами діяльності може бути 

реалізований і приватноправовими інструментами. Завдяки таким 

інструментам уповноважені на це суб’єкти різного рівня здійснюють 

регулюючий вплив на приватноправові відносини, що виникають у фінансовій 

сфері щодо надання державної допомоги суб’єктам господарювання (надання 

державних кредитів, позичок, державних субсидій, компенсацій, пільг), 

господарській сфері (заснування юридичних осіб державної чи комунальної 

власності, управління об’єктами державної чи комунальної власності), сфері 

соціального захисту населення (здійснення державного, комунального 

інвестування). Суб’єкти публічної адміністрації використовують 

приватноправові інструменти задля досягнення публічного інтересу, разом із 

тим вони не можуть застосовуватись для неправомірного втручання у 

господарську діяльність інших суб’єктів.  

Проведений аналіз сутності інструментів діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації показав, що кожний з інструментів використовується на підставі 

розсуду залежно від дискреційних повноважень, якими володіє певний 

суб’єкт. Водночас зміст розсуду, що застосовується, змінюється залежно від 

ступеня впливу інструментів на права, свободи та інтереси осіб. Одні з них 

направленні для задоволення внутрішньоорганізаційних потреб, інші – для 

соціальних потреб, деякі – для регулятивного впливу на осіб тощо. 

Окрім того, аналіз даного питання дав можливість сформулювати думку, 

що здійснення суб’єктом публічної адміністрації адміністративного розсуду 
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характеризується проявом основних форм правової діяльності: правотворчої 

(щодо створення правових норм, їх зміни і скасування); правозастосовної 

(щодо реалізації нормативно-правових приписів); контрольно-наглядової 

(щодо здійснення спостереження і перевірки); установчої (щодо здійснення 

структурних перетворень); інтерпретаційної (щодо з’ясування і  роз’яснення 

правових норм). Їх застосування безпосередньо пов’язано з розглядом 

юридичних справ чи життєвих обставин, що потребують юридичного 

забезпечення шляхом закріплення у відповідних процесуальних документах. 

Необхідним варіантом з’ясування питання реалізації адміністративного 

розсуду є визначення та розкриття сутності його видів. Дослідження та аналіз 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації надають можливість визначити 

існуючі види адміністративного розсуду, що пропонуються сучасними 

українськими та іноземними правниками та адміністративістами: 

В. Н. Дубовицьким, Т. О. Коломоєць, А. П. Коренєвим, О. С. Лагодою, 

В. В. Лазарєвим, Н. Н. Мельчинським, С. О. Мосьондзем, С. А. Резановим, 

Ю. А. Тихомиров, Г. Й. Ткач, Б. Шлоером, В. А. Юсуповим. Дане питання 

наразі не набуло популярності, у зв’язку з чим небагато науковців його 

досліджувало. У більшості випадків при визначенні видів адміністративного 

розсуду наукові погляди адміністративістів збігались. Таким чином, одним із 

найбільш розповсюджених розподілів адміністративного розсуду на види є 

поділ на чотири прояви розсуду залежно від ступеня визначеності 

адміністративно-правової норми, кожен з яких визначає свій ступінь свободи 

розсуду уповноваженого суб’єкта. Видами адміністративного розсуду, які 

суб’єкти публічної діяльності реалізують у щоденній роботі, є такі [269, с. 44–

46]: 

1. Адміністративний розсуд імперативного типу має місце у випадках, 

коли адміністративно-правова норма містить декілька варіантів вирішення 

справи, один із яких суб’єкт публічної адміністрації має право самостійно 

вільно обрати при реалізації своїх владних повноважень у конкретній ситуації 

з урахуванням сукупності об’єктивних обставин. Кожен з таких варіантів 
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вирішення справи є законним за існуючих встановлених фактів та обставин. 

Таким чином, право вибору одного з цих варіантів, що запропоновані 

законодавчою нормою, й становить зміст розсуду суб’єкта публічної 

адміністрації. 

Зокрема, статтею 1884 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення передбачена відповідальність винних осіб за невиконання 

законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони праці, щодо усунення порушень 

законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих 

органів у вигляді накладення штрафу на працівників від шести до десяти 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб у розмірі від 

тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [73]. 

За змістом наведеної за приклад норми законодавства вбачається, що 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони праці, яким з 2014 року є Державна служба України з питань праці, 

виступає суб’єктом публічної адміністрації. Здійснюючи перевірку суб’єкта 

господарювання на предмет порушення з його боку законодавства про 

охорону праці, Державна служба України з питань праці приймає рішення про 

міру санкції, яку, на її переконання, слід застосувати до правопорушника 

відповідно до застосованого нею адміністративного розсуду. Процес 

використання розсуду супроводжується аналізом та оцінкою характерів 

вчиненого діяння та суспільної шкідливості, сукупності інших важливих 

обставин. 

За інформацією, доведеною до широкого загалу на офіційному сайті 

новоствореної Державної служби України з питань праці, в 2016 році 

Службою проведено 21 244 перевірки у сфері дотримання законодавства про 

працю, зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

17 977 підприємствах. За результатами таких перевірок виявлено 45 433 

порушення у 12 тис. 717 роботодавців, яких притягнуто до адміністративної 

відповідальності за порушення вимог чинного законодавства [136]. Зазначені 
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показники відображають активне здійснення уповноваженим органом своїх 

дискреційних повноважень та застосування адміністративного розсуду 

зокрема.  

Водночас розглядаючи даний вид розсуду, доречним буде розподіляти 

його на підвиди таким чином, як це зробив О. С. Лагода [100, с. 94–95]. Такий 

розподіл допоможе певніше диференціювати той чи інший адміністративний 

розсуд, закріплений законодавчими нормами. 

Перший підвид адміністративного розсуду імперативного типу полягає у 

передбачені правовою нормою чітких можливих (альтернативних) варіантів 

вирішення ситуації з огляду на оцінку фактичних обставин. Зокрема, 

відповідно до пункту а) частини 1 та частини 2 статті 42 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

посадовим особам органів державної санітарно-епідеміологічної служби 

надаються повноваження застосовувати заходи для припинення порушення 

санітарних норм шляхом обмеження, тимчасової заборони чи припинення 

діяльності підприємств, установ, організацій, об’єктів будь-якого 

призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання окремих 

технологічних операцій, користування плаваючими засобами, рухомим 

складом і літаками у разі невідповідності їх вимогам санітарних норм [210]. 

Таким чином, згідно з вказаною нормою альтернативним варіантом є на 

власний розсуд прийняття рішення уповноваженим органом щодо обмеження 

або заборони, або припинення діяльності суб’єкта чи об’єкта, що порушує 

санітарні норми. При цьому будь-який із вказаних варіантів, що буде обраний 

суб’єктом публічної адміністрації, є законним, оскільки закріплений в 

правовій нормі. 

Другий підвид адміністративного розсуду імперативного типу 

застосовується у випадках, коли у адміністративно-правових нормах, де 

законодавцем вказано лише крайні межі відповідної санкції, в діапазоні якої 

можна її застосувати. Тобто, альтернативного вибору, який слід зробити 

уповноваженому суб’єкту, як такого немає. У більшості випадків даний підвид 
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має місце при накладенні адміністративних стягнень за вчинене 

правопорушення. Важливою ознакою вказаного підвиду розсуду є наявність 

меж санкції «від» і «до». Прикладом є стаття 831 Кодексу про адміністративні 

правопорушення України, якою закріплено, що порушення законодавства про 

захист рослин передбачає, зокрема, накладення штрафу на громадян від п’яти 

до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [73]. Таким чином, 

адміністративний розсуд проявляється у здійсненні вибору уповноваженим 

суб’єктом щодо обрання легшого чи жорсткішого розміру штрафу залежно від 

характеру діяння. 

2. Адміністративний розсуд диспозитивного типу полягає у тому, що 

норма права визначає необхідність суб’єкта публічної адміністрації діяти (в 

тому числі приймати рішення) на власний розсуд за оцінкою конкретних 

юридичних фактів. За даних обставин норма законодавства не визначає 

наперед чіткі умови чи підстави, оскільки, настануть відповідні правові 

наслідки чи ні буде визначено уповноваженим суб’єктом у кожній окремій 

ситуації [48, с. 126]. 

Здійснення розсуду такого виду полягає в наданні суб’єкту дискреційних 

повноважень приймати рішення відповідно до, в межах та в порядку, 

встановленому правовими нормами. У випадках, коли законодавцем не 

визначено певної процедури прийняття рішень або вчинення дії, для кращого 

виконання своїх обов’язків уповноважений суб’єкт користується можливістю 

застосовувати адміністративний розсуд задля досягнення ефективного 

результату. Така свобода дій включає в себе гнучкість і почуття 

справедливості, що в цілому є позитивною ознакою. Принаймні, для 

пересічного громадянина відсутність такого виду розсуду породжує почуття 

несправедливості. Однак варто враховувати, що в теорії соціальної поведінки 

окремого громадянина суспільство відчуває себе більш безпечним у випадках, 

коли чиновники, посадові особи обмежені нормами та правилами [271, с. 74]. 

Ставлення суспільства до диспозитивного типу розсуду й відображає цей 

конфлікт. 
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Як слушно зауважено сучасними науковцями та дослідниками Г. Й. Ткач 

та О. С. Лагодою, оскільки даному виду розсуду притаманні ознаки 

нормативності, адже відбувається самостійна оцінка ситуації з подальшою 

реалізацією права, найбільш показовим прикладом застосування 

диспозитивного типу розсуду є здійснення уповноваженими суб’єктами 

повноважень щодо надання певним категоріям громадян пільг, призначення 

державної допомоги тощо [48, с. 126; 100, с. 96]. 

Зокрема, відповідно до діючої у 2014–2015 роках Державної цільової 

соціальної програми подолання та запобігання бідності, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України [47], підтримка малозабезпечених 

сімей є одним із напрямів вирішення проблеми бідності в Україні, адже кожен 

п’ятий працюючий в Україні є бідним. 

У межах реалізації адміністративного розсуду, закріпленого у 

адміністративно-правових нормах законів та інших нормативно-правових 

актів, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики 

України, фінансовими органами і органами праці та соціального захисту 

населення на місцях у 2014 році прийнято рішення про надання понад 

560 тисячам сімей (2,4 млн громадян) соціальної допомоги у розмірі 

6,2 млрд грн, у 2015 році призначена та виплачена допомога у розмірі 

8,3 млрд грн, а у 2016 році була виплачена у сумі 9,5 млрд грн [59]. Вказані 

показники зазначеної Державної цільової соціальної програми подолання та 

запобігання бідності дають можливість простежити зростання рівня бідності з 

кожним роком, що негативно впливають на рівень країни в цілому. 

Водночас прикладом, де в правовій нормі закріплюється диспозитивний 

тип розсуду, можна зазначити частину 1 статті 8 Закону України «Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності» [231], якою передбачено дискреційні 

повноваження відповідних центральних органів виконавчої влади у сфері 

технічного регулювання щодо проведення оцінювання претендентів на 

призначення та подання за його результатами пропозицій щодо призначення 

органів з оцінки відповідності чи відмови в їх призначенні. У частині 3 статті 
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35 зазначеного Закону детальніше окреслено таке повноваження, що полягає 

у праві відповідного органу, що призначає, видає рішення про призначення чи 

про відмову в призначенні органу з оцінки відповідності застосування 

адміністративного розсуду при прийнятті того чи іншого рішення. Підставами 

для прийняття одного з можливих рішень є: аналіз поданого претендентом 

пакета документів, перевірка повноти відомостей, проведення оцінювання 

претендента на відповідність, підготовка пропозицій тощо. Ці обставини 

суттєво впливають на майбутнє рішення й використання власного розсуду 

уповноваженим суб’єктом. 

Наявність особистого розсуду суб’єкта є важливою умовою при реалізації 

ним адміністративного розсуду. При цьому особливе значення належить саме 

розумінню змісту й належному трактуванню наданих законодавством 

повноважень як обов’язкова умова при використанні права прийняття 

управлінських рішень та розв’язання завдань. 

Зміст, обсяг та рівень повноважень суб’єкта публічної адміністрації 

впливають на характер та обсяг адміністративного розсуду. У зв’язку з цим 

для належного здійснення публічного адміністрування суб’єкти володіють 

можливістю перенаправляти підпорядкованим і відповідно нижчим органам 

управління окремі завдання для самостійного прийняття рішень чи здійснення 

дій.  

Водночас за вказаного, є ймовірність перевищення меж наданої 

компетенції та втручання в повноваження іншого суб’єкта, результатом чого 

слугуватиме помилкове прийняття рішення, здійснення дій чи неприйняття 

необхідного рішення або посадова бездіяльність. Підстави й причини появи 

помилок у застосуванні суб’єктами публічної адміністрації адміністративного 

розсуду буде розглянуто далі. 

3. Адміністративний розсуд інтерпретаційного типу полягає у тому, що 

суб’єкт публічної адміністрації діє, приймає рішення на підставі 

адміністративно-правових норм, що містять оціночні поняття, серед яких: 

доцільність, необхідність, з важливих підстав, з поважних причин, суспільний 
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інтерес тощо. Відповідно відбувається адміністративна інтерпретація 

оціночних понять та оцінки публічного інтересу, загального блага. Даний вид 

розсуду наділяє уповноваженого суб’єкта великим ступенем самостійності й 

свободи, оскільки вказані оціночні поняття не мають свого нормативного 

закріплення, а отже, визначаються уповноваженим суб’єктом в міру свого 

розуміння фактичних обставин справи.  

Зокрема, варто зазначити положення статті 7 Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», яка визначає, що у разі необхідності вжиття інших заходів 

реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п’яти робочих 

днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) 

складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення 

порушень, виявлених під час здійснення заходу, а у випадках, передбачених 

законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до 

адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості 

вжиття до суб’єкта господарювання заходів реагування, передбачених 

відповідним розпорядчим документом [223]. Таким чином, вказаною нормою 

окреслено право уповноваженого суб’єкта за наявності відповідних 

рівноцінних обставин на власний розсуд діяти у спосіб, що є прийнятним, 

допустимим та найоптимальнішим у конкретній ситуації. 

Використання оціночних понять у більшості випадків вимагають 

простого розширення повноважень для просування вперед роботи, розпочатої 

на підставі відповідного закону. Одним із нюансів такого розсуду є те, що він 

може не бути визначений прямо у законі, а лише зазначений у широкому 

вигляді, базуючись на припущенні, що уповноваженим органом будуть 

заповнені всі необхідні деталі. Проте даний вид розсуду також часто може 

бути надано помилково, коли суб’єкт публічної адміністрації вищого статусу 

за тих чи інших обставин залишає не врегульованим або не вирішеним окреме 

питання чи справу. Відтак, слід зазначити, що дійсно, деякі незавершеність, 

узагальненість та невизначеність здаються неминучими. Таким чином, у 
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випадку існування занадто широких меж розсуду, що встановлені оціночними 

поняттями, знижується ефективність адміністративної діяльності в цілому й 

можливе порушення законності [244, с. 98]. 

4. Адміністративний розсуд загального типу має місце, коли суб’єкти 

публічної адміністрації здійснюють організаційну чи матеріально-технічну 

діяльність, яка врегульована матеріальними нормами права в загальних рисах. 

Г. Й. Ткач вважає даний прояв адміністративного розсуду найширшим [48, 

с. 126]. 

Результатом здійснення такого виду розсуду буде не прийняття окремого 

акта, а здійснення організаційної чи матеріально-технічної діяльності, що 

випливає із щоденної поточної діяльності суб’єктів публічної адміністрації. 

При цьому доцільно зазначити, що кожна така діяльність не створює 

юридичних наслідків, але є окремим вкладом у кінцевий результат.  

З огляду на вказане, даний вид адміністративного розсуду забезпечується 

через неправові форми діяльності уповноважених на те суб’єктів, оскільки 

така діяльність безпосередньо не створює правові наслідки. Прикладом 

застосування суб’єктами публічної адміністрації такого виду розсуду варто 

назвати: проведення нарад, сесій, засідань, офіційних візитів, круглих столів, 

індивідуальний прийом, надання консультацій, роз’яснень, опрацювання 

інформаційних звернень, розробку методичних рекомендацій, програм, 

складення довідок, звітів тощо. Не викликає сумніву, що така діяльність має 

здійснюватися в межах визначеної компетенції та відповідно до правових 

норм. 

Водночас ефективність та якість такої діяльності не завжди має належний 

рівень, що породжує лише формальне виконання законодавчих норм та 

поверховість здійснення такого виду адміністративного розсуду. 

Доречними для даного дослідження є виявлені Рахунковою палатою 

України недоліки в діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України при наданні листів-роз’яснень у 2014–2015 роках з питань 

застосування законодавства у сфері державних закупівель, викладені у Звіті 
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про результати проведеного аналізу стану державних закупівель в Україні [60, 

с. 21]. Як вбачається з положень пунктів 10, 13 частини 1 статті 8 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» (в редакції, що діяла на час 

проведення перевірки) основними функціями вказаного Міністерства, як 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державних закупівель, є надання правової допомоги замовникам, учасникам 

державних закупівель консультацій щодо застосування норм законодавства у 

сфері державних закупівель [215]. Водночас перевірка показала, що 

роз’яснення щодо проблемних питань застосування законодавства у вказаній 

сфері є формальними, містять уточнення про їх виключно рекомендаційний та 

інформаційних характер і не тягнуть за собою правових наслідків, не 

допомагають замовникам зорієнтуватись у проблемних питаннях та прийняти 

законне рішення. Зроблено висновок, що оскільки такі роз’яснення не 

впливають на ефективність та правильність застосування норм законодавства, 

відтак Міністерство фактично не забезпечує належне виконання функцій 

спеціального закону про надання офіційних роз’яснень. 

Вказані чотири види адміністративного розсуду є найбільш 

розповсюдженими й загальновизнаними серед сучасних науковців-правників. 

Водночас окремі дослідження деяких адміністративістів глибше розкривають 

сутність видів адміністративного розсуду і до зазначених видів додають й 

інші, відтак подають більш розширений поділ, пропонуючи більше видів 

розсуду. Разом із тим науковці пропонують позиції щодо загального поділу 

розсуду, обмежуючись лише двома видами. 

Так, О. С. Лагода, окрім зазначених видів адміністративного розсуду, 

визначає такий, що базується на викладених у правовій нормі приписах щодо 

свободи прийняття рішення як загальне повноваження, не уточнюючи, за яких 

конкретних фактичних обставин слід його застосовувати [100, с. 97–98]. За 

приклад даного виду розсуду науковець наводить положення статті 3 Закону 

України «Про торгово-промислову палату України», в якій визначена мета, 

задля якої створюються торгово-промислові палати. Водночас вбачається, що 
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виокремлення вказаного різновиду в якості окремого виду адміністративного 

розсуду є недостатньо обґрунтованим, оскільки його зміст не несе окремого 

суттєвого навантаження, адже кожен суб’єкт публічної адміністрації 

створюється з певною метою і для здійснення діяльності у відповідній сфері, 

а вже свобода реалізації наданих повноважень залежить від повноти 

прописаних норм законодавства. Відтак, діяльність уповноваженого суб’єкта 

щодо застосування адміністративного розсуду буде здійснюватися у формі 

одного із вищеперерахованих видів розсуду.  

Інші вітчизняні вчені, а саме А. П. Коренєв, В. А. Юсупов, 

В. Н. Дубовицький, у свою чергу, виокремлювали три види адміністративного 

розсуду (імперативний, диспозитивний, інтерпретаційний) та доповнювали 

цей перелік іншими видами: правом прийняти рішення в межах правових 

норм, які не містять чітких формулювань та вичерпного переліку умов для 

здійснення своєї діяльності; правом виключної компетенції при прийнятті 

рішення; правом застосовувати розсуд за наявності прогалин у законодавстві 

[91, с. 74–75; 340, с. 13–14; 50, с. 24–26]. 

Застосування запропонованого детального розподілу адміністративного 

розсуду на види за критерієм залежно від форми нормативного закріплення 

дискреційного повноваження суб’єкту публічної адміністрації є 

проблематичним і створює певну плутанину при розмежуванні одного виду 

від іншого. Недоліки вказаної класифікації полягають у тому, що діяльність 

уповноважених суб’єктів не змінюється залежно від формулювання положень 

нормативно-правових актів. Водночас будь-яке формулювання час від часу 

потребує відповідних змін та оновлень залежно від потреб суспільства. 

Відповідно, зазначена класифікація адміністративного розсуду також 

потребуватиме постійного корегування залежно від оновлень нормативно-

правових актів, чим втрачає свою універсальність.  

Професор Ю. А. Тихомиров види адміністративного розсуду 

характеризує через зміст його функцій і розділяє: 1) тактичний розсуд (закон 

надає простір для прийняття рішення); 2) розсуд при звільненні (пряме 
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застосування закону у нетипових ситуаціях могло б привести до результату, 

який би не відповідав меті); 3) розсуд експертів; 4) розсуд планування; 

5) розсуд менеджменту [293, с. 263–264]. Як вбачається із зазначеної 

класифікації, реалізація адміністративного розсуду пов’язана з застосуванням 

законів та оцінкою конкретних справ з метою вибору між різними способами 

діяльності. 

Інший підхід щодо загального поділу адміністративного розсуду на два 

види запропонований науковцем Н. Н. Мельчинським, що базується на 

розмежуванні визначеного розсуду, тобто коли нормою законодавство 

визначено альтернативні моделі поведінки суб’єкта публічної адміністрації 

при вирішені окремої справи, та невизначеного розсуду, який здійснюється 

уповноваженим суб’єктом шляхом самостійної оцінки юридичних фактів у 

випадку, коли у законодавстві не вказано можливі варіанти поведінки [111, 

с. 46–47]. Аналогічний підхід висловлено В. В. Лазарєвим, яким визначено 

адміністративний розсуд в оцінці фактичних обставин та розсуд в оцінці 

юридичних фактів [102, с.111–112]. Вказані класифікації подібні одна до 

одної, оскільки визначений розсуд найчастіше передбачає оцінку юридичних 

фактів, а невизначений розсуд проявляється шляхом прийняття рішення щодо 

фактичних обставин. Тим не менш, такий підхід також викликає низку 

зауважень з огляду на наявність суб’єктивного фактору при оцінці фактичних 

обставин, що створює певні ризики у діяльності уповноваженого суб’єкта, 

основний з яких – корупція. 

Звертаючись до міжнародного досвіду, зокрема до досвіду США, 

зазначимо, що адміністративний розсуд поділяють на такі види: 

індивідуальний, виконавчий та директивний. Так, діяльність суб’єкта 

публічної адміністрації, який наділений відповідно до загальних законодавчих 

норм повноваженнями приймати індивідуальні рішення, можна 

охарактеризувати як здійснення «індивідуалізованого чи обумовленого 

розсуду». Повноваження, делеговані у формі надання свободи щодо 

заповнення прогалин при виконанні адміністративних функцій, становлять 
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зміст «виконавчого розсуду». Влада вживати заходи для здійснення 

подальших соціальних цілей становить «директивний розсуд (або 

повноваження щодо розроблення правових норм)» [346, с. 470]. Такий 

розподіл адміністративного розсуду на види, на нашу думку, є близьким до 

сучасних видів у вітчизняному національному законодавстві зі своїми 

особливостями, сформованими місцевим законодавством. 

Доцільним буде зазначити, що найбільш повно й ґрунтовно інститут 

адміністративного розсуду було диференційовано за різними критеріями у 

своїй дисертаційній роботі О. С. Лагодою, зокрема, залежно: від ступеня 

нормативної визначеності владних приписів; від строковості; від межі дії 

адміністративного розсуду у просторі; від форми діяльності органу 

державного управління [100, с. 92–110]. Додатково, С. А. Рєзанов класифікує 

адміністративний розсуд за ознаками дискреційних повноважень [239, с. 34–

38]. 

Дослідивши, яким чином відбувається реалізація адміністративного 

розсуду, слід узагальнити, що основними елементами, які супроводжують 

здійснення розсуду, є: правильне трактування публічного інтересу; розробка 

належної мотивації щодо вчиненого розсуду; оцінка можливих 

альтернативних варіантів застосування розсуду; намір діяти відповідно до 

вчиненого розсуду. З огляду на виконання вказаних елементів суб’єкт 

публічної адміністрації має володіти високим професійним рівень, що також 

включає в себе розуміння державних та суспільних інтересів.  

Разом із тим негативними факторами, які впливають на якість розсуду, є 

халатність, поверхове та неналежне виконання своїх повноважень, корупція, 

бездіяльність суб’єктів, які реалізовують адміністративний розсуд.  

За останніми результатами соціологічного дослідження, проведеного у 

жовтні 2017 року, рівень довіри до державних інституцій та підтримка дій 

влади є доволі низький: від 11 % до 24 % залежно від певного органу 

державної влади [286]. 
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Також слід врахувати результати дослідження громадської думки та 

порівняльного аналізу про стан корупції за 2007, 2009, 2011 та 2015 роки, 

якими констатовано, що загальний рівень корупції в Україні залишається дуже 

високим. Констатовано, що майже 65,6 % респондентів стикались із проявами 

корупції протягом останніх 12 місяців. У дослідженні визначено, що корупція 

трактується як зловживання державним службовим становищем з метою 

отримання особистої вигоди й може мати різні форми поведінки – пропозиція 

чи отримання хабара, подарунків, послуг, зловживання посадовим 

становищем, використання зв’язків знайомих чи родичів [288]. 

Враховуючи зазначені показники та оцінюючи можливість впливу 

вказаних негативних чинників на процес здійснення адміністративного 

розсуду, реалізований розсуд можна розподілити на:  

1) правомірне застосування адміністративного розсуду, який вчинено в 

межах та обсягу, передбачених правовими нормами, та здійснено адекватну 

оцінку фактичних обставин; 

2) неправомірне застосування адміністративного розсуду – розсуд, який 

вчинено не відповідно до норм закону та без здійснення належної оцінки 

фактичних обставин, найчастіше під тиском громадськості, керівництва чи 

сторонніх осіб, через острах санкцій чи негативних наслідків, керуючись 

власними мотивами тощо. 

Зменшення випадків неправомірного застосування адміністративного 

розсуду суб’єктами публічної адміністрації можливо здійснити шляхом: 

закріплення в законодавчих актах розгорнутої компетенції; усунення 

повторювання подібних повноважень у різних суб’єктів; встановлення дієвого 

контролю за реалізацією суб’єктами своїх повноважень (складення звітів, 

проведення нарад та співбесід з обговоренням стану та якості виконання 

покладених функцій); передбачення дієвого механізму щодо відповідальності 

за неналежне виконання своїх повноважень. Водночас негативний 

адміністративний розсуд, відповідно до якого прийнято рішення, вчинено дії 
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чи допущено бездіяльність з порушенням прав, свобод та інтересів особи може 

бути оскаржено в судовому порядку, що є конституційним правом осіб. 

Дійсно, дослідження реалізації суб’єктами публічної адміністрації 

адміністративного розсуду й аналіз різновидів розсуду є важливим для 

з’ясування діяльності суб’єктів публічної адміністрації, проте, з огляду на 

предмет нашого дослідження вважаємо за доцільне приділити більшу увагу 

питанням, що виникають при перевірці адміністративним судом 

адміністративного розсуду. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Підсумовуючи дослідження загальнотеоретичних підходів до розуміння 

сутності суб’єктів публічної адміністрації, правової природи 

адміністративного розсуду та його реалізації в діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації можна сформувати певні висновки. 

1. Найбільш відповідним терміном для визначення суб’єктів публічно-

владних повноважень є поняття «суб’єкт публічної адміністрації», сутність 

якого по-різному розкривається у двох напрямах – законодавчому та 

науковому.  

Перший напрям відраховуємо з початку 90-х років ХХ століття і вбачаємо 

з проголошенням незалежності України, затвердженням Конституції України 

та впровадженням Концепції адміністративної реформи України. При цьому 

для окреслення носія влади законодавець, відштовхуючись від концепції 

поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, застосовував загальний 

термін «органи виконавчої влади», «апарат державного управління» або 

«система органів управління». Другий етап ознаменовано прийняттям у 2002 

та 2005 роках Закону України «Про судоустрій України» та Кодексу 

адміністративного судочинства України відповідно та законодавчим 

закріпленням терміна «суб’єкт владних повноважень». Таким чином, 
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констатуємо відсутність у законодавчих актах закріпленого поняття «суб’єкт 

публічної адміністрації». 

У науковому просторі позиції вчених зводяться до того, що для 

окреслення носія адміністративної влади беззаперечним є використання 

понять «суб’єкти публічних повноважень» та «суб’єкти публічної 

адміністрації». Уніфікованого розуміння сутності суб’єктів публічної 

адміністрації у юридичній науці немає. Погляди вчених поділяються на 

трактування такого поняття у широкому та вузькому значеннях. Суб’єкти 

публічної адміністрації у вузькому розумінні складаються із сукупності 

органів публічної влади, тобто органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, що здійснюють управлінську діяльність в інтересах 

суспільства. У широкому розумінні поняття суб’єктів публічної адміністрації 

розкривається як сукупність органів публічної влади та незалежних суб’єктів, 

уповноважених на виконання публічно-владних (управлінських) функцій 

задля реалізації публічного інтересу. Разом із тим вважаємо, що сутність таких 

суб’єктів найкращим чином розкривається через широкий підхід з огляду на 

дослідження судової практики розгляду адміністративних справ щодо 

оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації.  

За результатами аналізу наукових напрацювань, присвячених вивченню 

означеного питання, розкрито характерні ознаки, які формують зміст поняття 

суб’єктів публічної адміністрації. Ознаками є те, що суб’єкти публічної 

адміністрації: 1) це організована система суб’єктів; 2) ініціатором здійснення 

управлінських функцій виступає держава через уповноважених нею суб’єктів; 

3) наявні владно-публічні (управлінські) повноваження, які делеговані 

законодавством; 4) повноваження здійснюються в межах, спосіб, визначений 

нормативними актами; 5) виконують адміністративно-управлінські, публічно-

правові функції; 6) відстоюють інтереси держави та суспільства. 

Автором сформовано критерії, за якими можна визначити суб’єкта 

публічної адміністрації: наявність правової норми, якою суб’єкта 

уповноважено здійснювати управлінську діяльність; реалізація публічних 
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повноважень та функцій; результатом діяльності суб’єкта є прийняття рішення 

чи вчинення дії (допущення бездіяльності). 

Відсутність у законодавстві відповідного терміна, який би визначав 

суб’єкта, уповноваженого здійснювати владно-управлінські функції, та єдиної 

класифікації суб’єктів публічної адміністрації є наразі значною прогалиною у 

правовому полі. Одним із способів для врегулювання означеної проблеми, слід 

вважати зміну у спеціальному кодифікованому акті поняття «суб’єкт 

публічної адміністрації» замість діючого «суб’єкт владних повноважень» із 

зазначенням кола таких суб’єктів та напряму здійснення ними повноважень у 

межах наданої їм компетенції. Зміни, про які йдеться, будуть ефективними та 

дієвими, оскільки дадуть відповідь на проблемні питання, які наразі існують 

на практиці, зокрема щодо визначення юрисдикції судів за участю окремих 

суб’єктів публічної адміністрації. Водночас не варто забувати про те, що в 

процесі розвитку демократії зазначена класифікація може змінюватись, 

доповнюватись, що також потребує своєчасної уваги законодавчих органів. 

2. За результатами проведеного аналізу та дослідження сформовано 

власне розуміння поняття адміністративного розсуду. Адміністративний 

розсуд – це правова можливість суб’єктів публічної адміністрації здійснювати 

аналітичну, інтелектуальну діяльність у межах та у спосіб, встановлені 

законодавством, через оцінку фактичних обставин справи на виконання 

законної мети з дотриманням, зокрема, принципів верховенства права, 

справедливості, розсудливості, оперативності, з подальшим вибором 

оптимального рішення в конкретній адміністративній справі. 

Зміст адміністративного розсуду розкривається через його ознаки: 

1) адміністративний розсуд є правовою можливістю здійснення діяльності 

суб’єктами публічної адміністрації при прийнятті рішення, що може 

проявлятись як у формі дії, так і бездіяльності, тобто формуватися із 

застосуванням активної чи пасивної поведінки уповноваженого суб’єкта; 

2) реалізовується відповідним колом осіб, яких уповноважено на це правовою 

нормою; 3) обсяг компетенції обмежений рамками закону; 4) є 
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інтелектуальною, творчою діяльністю; 5) свобода вибору та гнучкість при 

прийнятті рішень; 6) для прийняття найбільш оптимального рішення та 

здійснення найефективнішої діяльності суб’єкт публічної адміністрації 

спирається на правові та позаправові загальносоціальні фактори розсуду; 

7) обумовлюється дотриманням, зокрема, принципів верховенства права, 

справедливості, доцільності, розумності, обґрунтованості, пропорційності 

тощо; 8) розумний строк здійснення адміністративного розсуду з огляду на 

фактичні обставин справи; 9) відповідність належній меті, задля якої 

здійснюється таке застосування розсуду; 10) вчиняється з дотриманням 

принципу однакового поводження. 

3. Суб’єкти публічної адміністрації реалізовують адміністративний 

розсуд через застосування інструментів діяльності публічної адміністрації з 

метою регулювання суспільних відносин у сфері публічного управління. 

Відмінності при застосуванні розсуду при використанні різних інструментів 

полягають у ступені впливу інструменту на права, свободи та інтереси осіб: 

спрямовані на задоволення внутрішньоорганізаційних потреб, соціальних 

потреб, для регуляторного впливу на осіб тощо. 

Також діяльність суб’єктів публічної адміністрації реалізується через 

чотири основні види адміністративного розсуду: 1) адміністративний розсуд 

імперативного типу; 2) адміністративний розсуд диспозитивного типу; 

3) адміністративний розсуд інтерпретаційного типу; 4) адміністративний 

розсуд загального типу при здійсненні організаційної чи матеріально-

технічної діяльності. 

Автором зроблено висновок, що процес реалізації адміністративного 

розсуду суб’єктами публічної адміністрації супроводжується: 

– з’ясуванням природи правовідносин, що здійснюється з метою 

встановлення сфери розповсюдження компетенції уповноваженого суб’єкта 

на предмет розгляду, який потребує застосування розсуду;  

– оцінкою обсягу та меж законодавчо визначених публічно-правових 

функцій як гарантованої міри прийняття рішення чи вчинення дій;  
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– визначенням мотивації щодо вчиненого розсуду. 

За результатами аналізу діяльності суб’єктів публічної адміністрації під 

час реалізації адміністративного розсуду автором запропоновано 

розмежовувати: правомірне застосування адміністративного розсуду та 

неправомірне застосування адміністративного розсуду. З метою зменшення 

випадків неправомірного застосування адміністративного розсуду автором 

рекомендовано: визначити в законодавчих актах розгорнуту компетенцію 

суб’єктів публічної адміністрації; усунути повторювання подібних 

повноважень між різними суб’єктами; запровадження дієвого контролю за 

реалізацією уповноваженими суб’єктами своїх повноважень; передбачення 

дієвого механізму щодо відповідальності за неналежне виконання своїх 

повноважень.  
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РОЗДІЛ 2  

ПЕРЕВІРКА АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

2.1 Забезпечення права приватних осіб на захист в 

адміністративних судах від порушень їх прав, свобод та інтересів 

суб’єктами публічної адміністрації 

 

Однією з основоположних ознак правової держави є положення, що 

держава, реалізовуючи свої управлінські функції у взаємовідносинах з 

фізичними та юридичними особами, зобов’язана визнавати непорушність 

прав, інтересів осіб та керуватись тим, що будь-яке їх обмеження чи звуження 

допускається лише в межах закону. Основний Закон проголошує, що права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження 

й забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (частина 

2 статті 3 Конституції України). Водночас сфера управління у сучасній 

державі є настільки широкою, що законодавство не завжди в змозі 

передбачити та врегулювати ту різноманітну кількість ситуацій для 

встановлення правил, меж, порядку, процедури взаємодії суб’єктів публічної 

адміністрації із заінтересованими особами. Відтак, для недопущення 

вторгнення уповноважених суб’єктів у права та інтереси осіб доволі суттєвою 

гарантією є право на оскарження їх рішень, дій та бездіяльності.  

Рішення, дії або бездіяльність, прийняті та вчинені суб’єктами публічної 

адміністрації на підставі адміністративного розсуду, може бути піддано 

адміністративному оскарженню в позасудовому та судовому порядках у 

випадках сумніву в їх законності. Право на звернення до суду для захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина передусім гарантується у 

частині 2 статті 8 Конституції України. Як підкреслює Конституційний Суд 



 

 

94 

України: «рішення, прийняті суб’єктами владних повноважень, дії, вчинені під 

час здійснення управлінських функцій, а також невиконання повноважень, 

встановлених законодавством (бездіяльність), можуть бути оскаржені до 

суду» [262]. В Україні спеціальними судами, що вирішують спори щодо 

законності діяльності суб’єктів публічної адміністрації, є адміністративні 

суди.  

Позасудовий же порядок оскарження рішення, діяльності чи 

бездіяльності суб’єкта публічної адміністрації полягає у перевірці вчиненого 

цим суб’єктом адміністративного розсуду вищим органом. Для прикладу, таке 

положення закріплено в пункті 86.7 статті 86 Податкового кодексу України й 

полягає у розгляді контролюючим органом заперечень сторони у разі незгоди 

з актом, складеним за результатами проведеної перевірки податковим органом 

[138]. За результатом розгляду таких заперечень і обставин справи в цілому 

контролюючий орган приймає рішення, яке у подальшому може бути піддано 

судовому контролю. 

Аналогічне положення щодо права на адміністративне оскарження як 

першочерговий засіб захисту порушених прав перед зверненням до суду 

закріплено й у інших законодавчих нормах. Так, у статті 21 Закону України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» визначено, що суб’єкт господарювання має право звернутись до 

відповідного центрального органу виконавчої влади або до судових органів 

щодо оскарження рішень органів державного нагляду (контролю) [223]. 

Існування такої паралельної системи (оскарження до вищого органу 

адміністративної влади та спеціалізованого суду) зумовлені об’єднанням двох 

концепцій французької та німецької відповідно. Цінність існування обох 

систем у якості перевірки та зменшенні навантаження на якусь окрему з них. 

Якість перевірки в більшості є результатом оцінки адміністративного розсуду 

судовими органами, оскільки не новим фактом є те, що адміністративні органи 

вищих інстанцій при перегляді здійсненого розсуду підпорядкованими їм 

органами максимально прагнуть відстояти інтереси своїх колег, відтак, 
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зазвичай, прийняте рішення носить суб’єктивний характер. Однак 

адміністративне оскарження є запорукою зменшення навантаження на судову 

владу, адже відсоток приватних осіб, які заінтересовані у захисті та 

відновленні своїх прав і інтересів шляхом оскарження здійсненого розсуду в 

судовому порядку є значно меншим, враховуючи загальну кількість 

прийнятих рішень. Таке трапляється у зв’язку з тим, що не всі рішення чи 

діяльність (бездіяльність) суб’єктів публічної адміністрації та вчинений ними 

адміністративний розсуд виявляється спірним та оскаржується сторонами. 

Водночас не можна стверджувати, що адміністративні суди не завантажені у 

своїй діяльності, що підтверджується значною кількістю справ та відкритих 

проваджень у судах. Даний факт також відображається на строках розгляду 

справ, що є значним недоліком адміністративної судової системи. Отже, у 

випадках порушення прав та інтересів особи суб’єктами публічної 

адміністрації під час здійснення ними своїх повноважень суттєвим засобом 

правового захисту все ж є звернення до суду шляхом подачі відповідної 

позовної заяви (адміністративного позову). 

Дослідженню та аналізу права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, з’ясуванню сутності ефективного засобу 

захисту адміністративними судами прав, свобод та інтересів у публічно-

правовій сфері приділяли увагу вчені-адміністративісти: А. Барак, 

В. М. Бевзенко, Л. М. Бєлкін, А. Г. Гулик, А. І. Елістратов, О. В. Константий, 

Р. П. Куфтирєв, Г. П. Мельник, Ю. Л. Панейко, К. Рейтенайер, М. Б. Рісний, 

М. І. Смокович, Т. І. Фулей та деякі інші. 

Переваги оскарження діяльності уповноважених суб’єктів в судових 

органах, а не адміністрацією, ще на початку ХХ століття вбачав 

А. І. Елістратов [51, с. 20]. З позиції науковця право адміністративного позову 

означає підпорядкування правлячої влади судовому контролю. Реальність 

судового контролю забезпечується відокремленням органів адміністративної 

юстиції від органів самого управління, оскільки недопустиме створення 

ситуації, за якої представник правлячої влади виявився б суддею у своїй 



 

 

96 

власній справі. Адміністративна юстиція має бути організована як незалежний 

суд, в якому судді є самостійними від правлячої влади, а провадження 

реалізується з дотриманням принципів гласності, рівноправності сторін та 

інших. 

Доречним буде зазначити, що у своїй науковій діяльності професор 

Ю. Л. Панейко дійшов висновку, що історично першочергова мета 

адміністративного судочинства полягала у реалізації індивідуальної ідеї, тобто 

у забезпеченні прав і охорони інтересів громадян, а у подальшому вже була 

трансформована в універсальну ідею, оскільки перейняла на себе функцію 

контролю цілого правно-державного порядку [28, с. 384–385]. 

Слід зазначити, що міжнародна спільнота переконана, що 

компетентність, незалежність й неупередженість органів судової влади має 

велике значення у питанні захисту прав людини, оскільки здійснення всіх 

інших прав цілком залежить від належного здійснення правосуддя. Іншими 

словами, за відсутності незалежного суду стає неможливим належний захист 

прав і свобод людини. Таку правову позицію наведено у преамбулі 

Бангалорських принципів поведінки суддів, схвалених Резолюцією 

Економічної та Соціальної Ради ООН [19]. 

У контексті вказаної позиції існування самостійного інституту 

адміністративної юстиції розглядається доцільним та таким, що забезпечує 

реалізацію верховенства права.  

У теорії процесуального права поняття «юрисдикція» розкривається 

науковцями через широке та вузьке розуміння [65, с. 47]. За широким 

підходом «юрисдикція» вживається як компетенція, повноваження чи навіть 

система певних органів. За вузьким підходом вона визначається як сукупність 

правомочностей у вирішенні питань правового характеру. 

У свою чергу, юрисдикцією адміністративних судів трактують як 

визначену законодавством діяльність судів щодо розгляду, вирішення справ 

публічно-правового характеру через проведення перевірки та здійснення 
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оцінки фактичним обставинам, рішенню, діяльності чи бездіяльності суб’єктів 

публічної адміністрації [65, с. 52–53]. 

Роль суду при здійсненні перевірки діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації полягає у підтвердженні або спростуванні законності рішення, 

дій чи бездіяльність таких суб’єктів, недопущенні зловживання 

дискреційними повноваженнями, що здійснюється незалежними 

професійними суддями спеціалізованих адміністративних судів. Досягнення 

єдиної судової практики при здійсненні судочинства є показником 

результативності та ефективності. Важливість судового контролю 

проявляється й у тому, що судові рішення можуть поставити «крапку» у 

вирішенні принципово спірних питань, що стосуються діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації, та надати відповідь, як надалі реалізовувати 

адміністративний розсуд у законодавчих межах за аналогічних обставин. 

Відповідно до частини 1 статті 2 КАС України 2005 року завданням 

адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів осіб у сфері 

публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів при здійсненні 

ними владних управлінських функцій та делегованих повноважень на підставі 

законодавства шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного 

розгляду адміністративних справ [72]. Отже, головним напрямом діяльності 

адміністративних судів законодавець вбачає захист від порушень суб’єктів 

владних повноважень. 

Водночас враховуючи стрімке проведення судової реформи у кінці 2016 

року та у 2017 році, що передбачає, зокрема, масштабні зміни до 

процесуальних норм, актуальним питанням є дослідження та аналіз таких 

змін. У контексті цього необхідно звернути увагу, що у новій редакції КАС 

України 2017 року завдання адміністративного судочинства закріплено як 

справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері 

публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та 

інтересів осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень [204]. 

Таким чином, законодавцем перенесено акценти у діяльності судів і зазначено, 
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що основною функцією судів є вирішення спорів, яке здійснюється зі 

спеціальною метою – захист від порушень з боку суб’єктів владних 

повноважень. Якщо враховувати, що досудовий (чи як його ще називають 

позасудовий) порядок також має на меті захист порушених суб’єктом владних 

повноважень прав, свобод та інтересів осіб, тоді, слід вважати доречним 

зазначене уточнення завдання адміністративного судочинства, оскільки таке 

формулювання вказує місце та значення суду, а також нагадує про межі 

процесуального розсуду суду, за які він не може виходити при перевірці 

адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації. 

Європейськими стандартами на справедливий суд в адміністративному 

судочинстві, зокрема, є забезпечення права на: ефективний засіб захисту в 

національному органі; доступ до суду; справедливий судовий процес; 

обов’язковість виконання судового рішення [57, с. 190]. 

Одним із мотивів прийняття нової редакції адміністративного 

процесуального кодексу було підвищення рівня ефективності судового 

захисту в Україні та подолання таких існуючих процесуальних проблем: 

формального ставлення судів до дотримання принципів судочинства; низького 

рівня єдності та послідовності правозастосовної практики; недосконалості 

правил та неузгодженості в розмежуванні юрисдикції судів; неефективності 

окремих процесуальних інструментів для захисту прав та інтересів позивачів; 

надмірної тривалості розгляду справ; низького рівня правової культури та 

зловживання процесуальними правами учасниками процесу тощо [205]. Таким 

чином, прийнятий КАС України 2017 року мав врахувати зазначені 

процесуальні проблеми та сприяти якіснішому здійсненню судочинства. 

Стосовно засобів захисту в адміністративних судах процесуальний кодекс 

встановлює забезпечення кожній особі право на судовий захист у випадках 

порушення її прав, свобод та інтересів рішенням, дією чи бездіяльністю 

суб’єкта владних повноважень (частина 1 статті 6 КАС України 2005 року та 

частина 1 статті 6 КАС України 2017 року). Слід звернути увагу, що КАС 

України 2005 року не містив єдиного переліку способів захисту, які може 
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обрати позивач при подачі адміністративного позову. Однак у статті 105 

«Форма і зміст адміністративного позову» та у статті 162 «Повноваження суду 

при вирішенні справи» КАС України 2005 року містять положення, на які слід 

опиратись при подачі позову. Зокрема, частина 4 статті 105 КАС України 2005 

року визначає невиключний перелік вимог, які можуть бути заявлені у позові 

проти суб’єкта владних повноважень, а саме вимога: 

1) скасувати чи визнати нечинним рішення суб’єкта владних 

повноважень; 

2) зобов’язати прийняти рішення, вчинити певні дії чи утриматись від їх 

вчинення; 

3) стягнути кошти на відшкодування шкоди, завданої незаконними 

рішенням, дією чи бездіяльністю; 

4) виконати зупинену чи невчинену дії; 

5) встановити наявність/відсутність компетенції (повноважень); 

6) відчужити земельну ділянку задля суспільної необхідності. 

Водночас у КАС України 2017 року стаття, що визначає право на судовий 

захист, викладена ширше. Так, законодавцем у статті 5 КАС України 2017 

року «Право на звернення до суду та способи судового захисту» визнано 

способи захисту, які заінтересована особа може обрати при зверненні до 

адміністративного суду. Зокрема, передбачено, що особа може просити:  

– визнати протиправним та нечинним нормативно-правовий акт чи окремі 

його положення;  

– визнати протиправним та скасувати індивідуальний акт чи окремі його 

положення;  

– визнати дії суб’єкта владних повноважень протиправними та 

зобов’язати утриматись від вчинення певних дій;  

– визнати бездіяльність суб’єкта владних повноважень протиправною та 

зобов’язати вчинити певні дії;  

– встановити наявність або відсутність компетенції (повноважень) 

суб’єкта владних повноважень;  
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– стягнути з суб’єкта владних повноважень кошти на відшкодування 

шкоди, завданої його протиправними рішеннями, дією чи бездіяльністю. 

Слід звернути увагу, що у питанні визначення кількості вимог органи 

судової влади пішли назустріч фізичним та юридичним особам, які мають 

намір оскаржити рішення, дії чи бездіяльність, тим самим забезпечили більшу 

доступність до права на захист та відновлення порушеного права. Зазначене 

твердження ґрунтується на висновку Верховного Суду України про те, що 

вимога про визнання протиправними акта, дії чи бездіяльності як передумова 

для застосування інших способів захисту порушеного права (скасувати або 

визнати нечинним рішення чи окремі його положення, зобов’язати прийняти 

рішення, вчинити дії або утриматись від їх вчинення тощо) як наслідків 

протиправності акта, дії чи бездіяльності є однією вимогою [229]. Разом із тим, 

досліджуючи питання правильності сплати позивачем судового збору та 

визначаючи кількість вимог немайнового характеру, Вищий адміністративний 

суд України зробив правовий висновок, що заявлена позивачем вимога, яка є 

наслідком протиправності акта, дій чи бездіяльності, є однією немайновою 

вимогою з визнанням протиправними акта, дії чи бездіяльності, а тому за 

подання такої позовної вимоги не потрібно сплачувати судовий збір у 

подвійному розмірі [155]. 

Наведений змінений законодавцем у 2017 році перелік також не є 

виключним, оскільки захист може здійснюватися адміністративним судом і в 

інший спосіб, що не суперечить закону та є ефективним від порушень з боку 

уповноважених державою суб’єктів. 

З аналізу вказаних статей вбачається, що зміни щодо перенесення 

переліку вимог з однієї статті до іншої здійснені законодавцем для полегшення 

заінтересованості особам обрання способу захисту своїх прав, свобод та 

інтересів від свавілля з боку суб’єктів владних повноважень. Щодо змісту 

самих вимог, то вони також зазнали змін шляхом їх спрощення – виключено 

вимоги про виконання зупиненої чи невчиненої дії та про примусове 

відчуження земельної ділянки для суспільних потреб. Водночас слід звернути 
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увагу, що окремим пунктом виділено вимогу про визнання протиправним та 

скасування індивідуального акта. Дане доповнення є актуальним з огляду на 

судову практику щодо розгляду таких актів та стосується того, що в новому 

процесуальному кодексі введено поняття індивідуального акта. Таким чином, 

у КАС України 2017 року визнаються такі способи реалізації публічного 

адміністрування: вчинення дій чи допущення бездіяльності, прийняття 

нормативно-правового акта чи індивідуального акта. Як було досліджено 

вище, суб’єкти публічної адміністрації можуть застосовувати 

адміністративний розсуд шляхом прийняття адміністративного акта, 

нормативного акта, адміністративного договору, актів-дій, актів-планів. 

Уповноваженими суб’єктами можуть бути ухвалені постанови, 

розпорядження, акти, акти перевірки, рішення, протоколи тощо. Отже, 

вбачається, що не всі інструменти публічного адміністрування, які на практиці 

застосовуються суб’єктами публічної адміністрації, перераховано як такі, що 

підлягають оскарженню. Водночас відсутність інших інструментів у переліку 

не свідчить про неможливість їх оскарження, а лише вказує на узагальнення 

різних видів інструментів під єдиним поняттям «рішення». Дана обставина 

може породжувати плутанину при визначенні предмета оскарження серед 

осіб, які звертаються до суду за захистом від порушень з боку суб’єктів 

публічної адміністрації, оскільки не всі рішення підлягають оскарження. 

Тобто, позивачу слід звертати увагу на те, чи містить воно ознаки того 

рішення, право на оскарження якого передбачено процесуальним 

законодавством. 

Законодавче закріплення способів захисту, якими може скористатись 

особа при поданні позову, в цілому розцінюємо позитивно, оскільки дана 

норма має важливе значення в реалізації завдань адміністративного 

судочинства. Крім того, вона сприятиме визначенню та конкретизації 

позивачем своїх вимог, належному з’ясуванню судом питання щодо захисту 

яких прав, свобод та інтересів звертається позивач. Проте відсутність 

визначення самого поняття способів захисту може призвести до розходжень у 
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судовій практиці та дискусій у трактуванні серед науковців і юристів-

практиків. 

Важливість обрання правильного способу судового захисту задля 

ефективного захисту порушених прав та інтересів можна продемонструвати 

на прикладі адміністративної справи за нижченаведеними підставами та 

позовними вимогами. 

Так, позивач звернувся до окружного адміністративного суду з позовом 

до відділу державної реєстрації актів цивільного стану з вимогою зобов’язати 

здійснити внесення змін до актового запису про шлюб, а саме: змінити 

національність нареченої з «українка» на «полька», оскільки вона вважає себе 

за національністю етнічним поляком, так як сім’я сповідувала римо-

католицьку віру. Судами першої та апеляційної інстанцій було відмовлено у 

задоволенні позовних вимог [318]. Позиція адміністративних судів 

обґрунтована тим, що позивач помилково ототожнює такі поняття, як 

«внесення змін до акту цивільного стану» та «встановлення певних фактів, що 

мають юридичне значення», у даному випадку – встановлення приналежності 

особи до певної національності – що відноситься до юрисдикції загальних 

судів і розглядається в порядку цивільного судочинства. Висновок судів 

зводиться до того, що позивачем неправильно обрано спосіб захисту своїх 

прав та інтересів. Так, якщо позивач вважає за необхідне встановити факт 

спорідненості з поляками за національністю, йому слід звернутись до 

загального суду за правилами цивільного судочинства, а вже саме рішення 

суду про задоволення позовних вимог буде беззаперечним доказом та 

підставою для органу державної реєстрації актів цивільного стану для 

внесення змін до відповідних актових записів.  

Іншим прикладом неправильного обрання способу захисту може бути 

адміністративна справа, в якій підприємство звернулось до окружного 

адміністративного суду з позовом про визнання незаконними дії державного 

виконавця стосовно винесення постанови про накладення штрафу та 

зобов’язання цього виконавця скасувати вказану незаконну постанову. Так, 
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адміністративний суд зазначив, що позивач, заявляючи вимогу про 

зобов’язання відділу державної виконавчої служби скасувати незаконну 

постанову, неправильно обрав спосіб захисту порушеного права, оскільки 

згідно з вимогами Закону України «Про виконавче провадження» державний 

виконавець не має повноважень щодо перегляду та скасування власного 

рішення. Отже, у суду відсутні підстави для покладення такого обов’язку на 

відповідача [195]. 

Як вже зазначалось, важливим аспектом при зверненні до суду є те, щоб 

судовий захист був ефективним, тобто таким, що: 1) приводить до необхідних 

результатів; 2) одержаний результат є адекватним фактичним обставинам 

справи; 3) забезпечує поновлення порушеного права. Обираючи спосіб 

захисту порушеного права, заінтересованій особі потрібно зважати на його 

ефективність з позиції Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод [83]. Стаття 13 вказаної Конвенції забезпечує правом на ефективний 

засіб юридичного захисту й гарантує, що кожний, чиї права та свободи 

порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в 

національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинено особами, які 

здійснювали свої офіційні повноваження. 

У своїх рішеннях Європейський Суд з прав людини, обов’язковість 

застосування яких визнано Україною, звертає увагу на таке: 

– особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які 

становлять втручання у її права (п. 50 рішення у справі «Церква села Сосулівка 

проти України») [259]; 

– засіб захисту, що вимагається статтею 13 вказаної Конвенції, має бути 

«ефективним» як у законі, так і на практиці, зокрема, у тому сенсі, щоб його 

використання не було ускладнене діями або недоглядом органів влади 

відповідної держави (п. 75 рішення у справі «Афанасьєв проти України») 

[247]. 

Отже, сутність ефективного правосуддя вбачається у наданні заявнику 

такої міри правового захисту, яка б дозволила відновити його порушені права 
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та інтереси. Досягнення бажаного результату залежить від дотримання й 

оцінки передумов захисту прав та інтересів учасників адміністративно-

правових відносин. Оскільки процесуальне законодавство не містить переліку 

передумов захисту, звернемось до науки, де, зокрема, професором 

В. М. Бевзенком визначено такі передумови [26, с. 167, 173]: 

1) відповідність обставин справи критеріям адміністративної юрисдикції, 

якими є наявність: публічних правовідносин; суб’єкта публічної адміністрації 

при виконанні владних управлінських функцій; спору між сторонами; 

публічного інтересу. У ширшому розумінні до критеріїв також пропонують 

відносити: реалізацію публічного адміністрування чи адміністративних 

повноважень; присутність законодавчих норм, які б врегульовували спірні 

правовідносини; здійснення особою адміністративного права, передбаченого 

адміністративним законодавством. 

При недотриманні заінтересованою особою усіх критеріїв під час подачі 

позову до суду результатом буде відмова у відкритті провадження у справі, 

закриття провадження у справі чи відмова у задоволенні позову.  

Як приклад можна навести ухвалу окружного адміністративного суду про 

відмову у відкритті провадження в частині заявлених позовних вимог у справі 

[319]. Так, позивачем – фізичною особою заявлені до Державної фіскальної 

служби України декілька вимог, серед яких і вимога про визнання права на 

отримання статусу учасника бойових дій та встановлення факту участі 

позивача у бойових діях. Відмовляючи у відкритті провадження в частині 

вказаних вимог, суд дійшов висновку про те, що зазначені вимоги підлягають 

розгляду в порядку цивільного судочинства, а відтак не можуть бути 

предметом спору в адміністративному судочинстві. Отже, позивач, заявляючи 

вказані вимоги, допустив помилку, що унеможливило здійснення 

адміністративного судочинства; 

2) наявність факту порушення відповідачем прав, інтересів та свобод 

позивача. Дана передумова є суттєвою при розгляді справи по суті, адже в 

судовій практиці періодично трапляються випадки відмови позивачу у 
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адміністративному позові на підставі того, що у спірних правовідносинах 

відсутній факт порушення прав та інтересів позивача з боку відповідача. Для 

прикладу, такою справою є спір між громадською організацією та Одеською 

міською радою, за участю Управління архітектури та містобудування 

Одеської міської ради, про визнання протиправним та скасування рішення 

«Про затвердження детального плану території у межах Французького 

бульвару та вулиць: Отрадної, Ясної, Віце-Адмірала Азарова у місті Одесі». 

Судовими рішеннями першої та апеляційної інстанцій адміністративних судів  

було відмовлено у задоволенні позову, оскільки позивачем не наведені 

підстави, які б свідчили про порушення його прав у результаті прийняття 

спірного рішення. Водночас скасування оскаржуваного рішення не призведе 

до відновлення порушених прав позивача, у зв’язку з чим у позивача відсутнє 

право, яке підлягає поновленню в судовому порядку [322]; 

3) наявність визначеного законодавством права особи на оскарження в 

судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної 

адміністрації та забезпечення його реалізації. Предметом оскарження в 

адміністративному спорі може бути, зокрема, визнання недійсним, 

незаконним, скасування адміністративного акта, нормативного акта, 

адміністративного договору, акта-плану, акта-дії, визнання протиправною 

діяльність чи бездіяльність тощо. Однак не всі рішення підлягають 

оскарженню в окремому судовому порядку; 

4) наявність права вимоги у позивача. Вказана передумова пов’язана з 

попередніми, що вбачається з наведеної вище судової справи; 

5) існування адміністративно-правових відносин між позивачем та 

відповідачем – суб’єктом публічної адміністрації; 

6) належно обраний спосіб захисту та його відповідність фактичним 

обставинам справи. Важливість обрання правильного способу захисту та 

наслідки неправильно вибраного способу вже були зазначені вище; 

7) дотримання меж втручання процесуального розсуду адміністративного 

суду у адміністративний розсуд суб’єктів публічної адміністрації, у зв’язку з 
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реалізацією якого виникли спірні правовідносини. Не підлягають з’ясуванню 

судом підстави, причини, мета, доцільність здійснення адміністративного 

розсуду, оскільки це б свідчило про втручання суду у діяльність самостійних 

суб’єктів публічної адміністрації. Детальніше межі перевірки судом 

адміністративного розсуду розглянемо далі;  

8) існування судової практики Верховного Суду України за аналогічних 

фактичних обставин. Для прикладу розглянемо спори про відшкодування 

витрат, пов’язаних з навчанням курсантів (слухачів) у вищих військових 

навчальних закладах, яке є одним із видів військової служби, та їх утриманням. 

Вибір судової юрисдикції щодо рішення в порядку якого судочинства буде 

розглядатись даний спір у судовій практиці створює суперечливі позиції. Для 

усунення різнобічної практики та вироблення єдиної судової позиції 

Верховний Суд України у своїй ухвалі зробив висновок, що оскільки 

відповідач виключений зі списків особового складу, більше не проходить 

військову службу, відтак між сторонами припинені публічні правовідносини, 

отже, спір підлягає вирішенню за правилами цивільного судочинства [302]. 

Важливим є те, що необхідний результат у адміністративній справі буде 

досягнуто лише якщо вказані передумови захисту оцінювати у сукупності, 

оскільки відсутність хоча б одного з них не призведе до належного захисту 

порушених прав та інтересів. Отже, опираючись на вказані передумови 

захисту позивач може наперед прорахувати свої шанси та результати щодо 

конкретного спору та вирахувати правильну стратегію для того, щоб досягти 

бажаного результату та відновити порушені права й інтереси. Разом із тим 

оцінка передумов захисту прав та інтересів є необхідним інструментом для 

суддів при розгляді справи та прийнятті судового рішення. Щодо інших 

учасників адміністративного процесу (відповідачі, треті особи, прокурор 

тощо), то з огляду на їх інтереси наявність чи відсутність окремих передумов 

захисту може створювати для них напрями для вироблення власної позиції у 

справі. 
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Іншим не менш важливим стандартом діяльності Європейського суду з 

прав людини є гарантія доступу до правосуддя, який полягає у тому, що рівень 

доступу має бути достатнім, враховуючи принцип верховенства права. 

Водночас слід зауважити, що доступ до правосуддя, яке здійснюється 

незалежним та безстороннім судом, та забезпечення права на оскарження в 

суді адміністративних актів є одним із необхідних елементів правової 

держави, обов’язковість дотримання яких визначено Венеціанською комісією 

[330, с. 13]. 

Відповідно до частини 4 статті 6 КАС України 2005 року та частини 5 

статті 5 КАС України 2017 року ніхто не може бути позбавлений права на 

розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона 

віднесена. Система адміністративних судів включає в себе такі інстанції: 

першу апеляційну та касаційну. З останніми змінами за наслідками судової 

реформи Вищий адміністративний суд України як касаційна інстанція 

ліквідовано, а законодавцем створено нову установу – Верховний Суд з 

окремими палатами за видами юрисдикцій. Новий касаційний суд розпочав 

свою діяльність у грудні 2017 року. 

Судами першої інстанції, які здійснюють розгляд справ адміністративної 

юрисдикції, є окружні адміністративні суди та місцеві загальні суди як 

адміністративні суди. Розподіл справ, які підлягають розгляду у відповідних 

судах, вказано у статтях 18, 19 КАС України 2005 року та статтях 20, 22 КАС 

України 2017 року.  

З позиції Верховного Суду України вирішення всіх адміністративних 

справ необхідно передати з місцевих загальних до окружних адміністративних 

судів, що сприятиме вирівнянню навантаження між суддями адміністративних 

і загальних судів, більш якісному вирішенню адміністративних спорів 

суддями, які спеціалізуються на розгляді таких справ [287, с. 11–12]. 

Розсудливо оцінюючи вказану пропозицію, слід зазначити, що 

першочерговим питанням постає саме доступність таких судів для приватних 

осіб, адже кількість і територіальне розташування спеціалізованих судів 
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суттєво програють судам загальної юрисдикції. Лише фактичне передання всіх 

адміністративних справ до адміністративних судів може привести до 

обмеження окремих осіб у реалізації права на судових захист від свавілля 

суб’єктів публічної адміністрації. Відтак, впровадження зазначеної пропозиції 

потребує й суттєвих структурних змін [279, с. 142]. 

Слід звернути увагу, що за новою редакцією КАС України 2017 року було 

скорочено перелік справ, які розглядають загальні суди як адміністративні 

суди, що, на думку авторів закону, сприятиме формуванню єдиної 

правозастосовної практики та уникненню спорів про підсудність [205].  

Водночас позитивним моментом реалізації запропонованої ідеї щодо 

передання справ з місцевих загальних до окружних адміністративних судів 

вбачаємо підвищення рівня якості та ефективності судових рішень з огляду на 

вузьку спеціалізацію суддів. 

Відповідно до статистичної звітності на розгляд до місцевих 

адміністративних судів (окружних адміністративних судів та місцевих 

загальних судів як адміністративних судів) надійшло позовних заяв, 

адміністративних справ, клопотань, заяв про перегляд судових рішень за 

нововиявленими обставинами упродовж 2014 року 315,4 тис., упродовж 2015 

року 254,7 тис., упродовж 2016 року 215,3 тис. [13, с. 5–8; 14, с. 6–8; 15, с. 5–

7]. З огляду на узагальнені показники з кожним роком тенденція йде на спад. 

Разом із тим у 2016 році збільшилось надходження адміністративних справ і 

матеріалів до місцевих загальних судів як адміністративних судів у порівнянні 

з кількістю справ, що надійшла до окружних адміністративних судів. 

Причиною такого збільшення слугували зміни та новели в законодавстві, у 

зв’язку з чим зросла кількість справ про здійснення перерахунку та виплати 

пенсії за віком працівникам освіти, органів прокуратури, державним 

службовцям, про поновлення виплати пенсій працюючим пенсіонерам. За 

вказані роки найчисельнішими категоріями справ, які передаються на розгляд 

адміністративним судам, є спори у сфері податкових та соціальних відносин. 

Також у 2016 році відбулось збільшення справ щодо забезпечення 
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громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, 

спорів щодо проходження публічної справи. 

Враховуючи положення КАС України 2005 року, зокрема норми статті 

17, законодавцем здійснено поділ публічно-правових спорів, які підлягають 

перегляду в провадженні адміністративного суду, у зв’язку зі здійсненням 

суб’єктом владних повноважень владно-управлінських функцій, а саме: 

 спори приватних осіб до суб’єктів владних повноважень про 

оскарження рішень/дій/бездіяльності; 

 спори, що стосуються питань перебування на публічній службі; 

 компетенційні спори між суб’єктами владних повноважень; 

 спори, що виникають з адміністративних договорів; 

 спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у встановлених 

законодавством випадках; 

 спори, пов’язані з виборчим процесом/процесом референдуму; 

 спори, що виникають у частині доступу до публічної інформації. 

У новій редакції КАС України 2017 року даний перелік міститься у статті 

19, водночас його було доповнено окремими категоріями справ, на які 

поширюється адміністративна юрисдикція, а саме: 

 щодо вилучення та примусового відчуження майна для суспільних 

потреб; 

 щодо оскарження рішень різних експертних комісій та інших подібних 

органів, рішення яких є обов’язковими для органів державної влади та 

місцевого самоврядування; 

 щодо формування складу органів державної влади та місцевого 

самоврядування; 

 щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності у правовідносинах з 

приводу забезпечення потреб оборони; 
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 щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності органів охорони 

державного кордону з приводу правопорушень під час міжнародних 

пасажирських перевезень [277, с. 116]. 

Важливим нововведенням, яке необхідно буде враховувати особі при 

подачі позову, є введення похідної позовної заяви, під якою планується 

розуміти вимогу, задоволення якої буде залежати від задоволення основної 

вимоги. У частині 3 статті 19 КАС України 2017 року запропоновано, щоб 

адміністративні суди не розглядали позовні вимоги, які будуть похідними від 

вимог у приватноправовому спорі, що були заявлені разом з цими вимогами, 

якщо цей спір підлягає розгляду в іншому, ніж адміністративне, судочинстві, 

й знаходиться на розгляді відповідного суду.  

З позиції авторів новації метою впровадження «похідних вимог» є 

недопущення юрисдикційних спорів та «дублювання» справ у судах різних 

юрисдикцій, які в окремих випадках можуть бути об’єднані з основними 

справами і відтак розглядатимуться за правилами одного судочинства [205]. 

Однак не можна не погодитися з позицією правників-адміністративістів, 

які скептично ставляться до даного нововведення, оскільки воно є 

некоректним, адже посягає на конституційне право особи на захист своїх прав 

та інтересів у сфері публічно-правових відносин у адміністративних судах. 

З’являється ризик появи різної судової практики у схожих справах, оскільки 

суди різних юрисдикцій розглядатимуть не властиві їм справи, за відсутності 

необхідного для цього досвіду. Водночас рівень ефективності та доцільності 

існування таких похідних позовів можна буде оцінити лише з плином часу на 

підставі аналізу судової практики.  

Верховний Суд України неодноразово висловлював думку, що 

законодавча невизначеність стосовно поняття «публічно-правові спори» на 

практиці створює випадки виникнення спірних ситуацій щодо правильного 

вирішення міжюрисдикційних спорів [287, с. 10].  

Частина 3 статті 17 КАС України 2005 року та частина 2 статті 19 КАС 

України 2017 року допомагає відмежовувати адміністративні спори від спорів, 
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що належить розглядати судами інших юрисдикцій. Відтак, в 

адміністративному судочинстві не розглядаються справи, що належать до 

юрисдикції Конституційного Суду України, до кримінального судочинства, 

щодо адміністративних стягнень та ті, які віднесені до внутрішньої діяльності 

чи компетенції об’єднань громадян. 

Аналіз вказаних статей спонукає до висновку, що викладений перелік 

справ є невиключним та сформований залежно від змісту діяльності суб’єктів 

владних повноважень. Вбачається, що доцільним було б закріпити типи 

публічно-правових спорів відповідно до порушень прав та інтересів фізичних 

чи юридичних осіб з боку суб’єктів владних повноважень у межах реалізації 

ними компетенції, визначеної законодавством. За таким розподілом 

вирішиться питання щодо необхідності розгляду адміністративними судами 

справ за позовами суб’єктів публічного адміністрування, а відтак повною 

мірою буде забезпечено захист від порушень з боку суб’єктів публічної 

адміністрації [277, с. 116]. 

Вітчизняною адміністративною юстицією запроваджено, що усі справи, 

які надходять до адміністративного суду чи до місцевого загального суду як 

адміністративного суду, підлягають розмежуванню для розподілу їх за 

категоріями. Процес розподілу справ має значення для виявлення складності 

справи, систематизації та узагальнення судової практики, відображення 

статистичних даних. 

На сьогоднішній день розмежування справ здійснюється згідно з 

Класифікатором категорій адміністративних справ, оформленого Рішенням 

Ради суддів адміністративних судів України [217], що фактично є вже його 

третьою редакцією. 

Відповідно до Класифікатора початковими критеріями за якими може 

відбуватись розподіл справ запропоновано вважати: предмет оскарження, 

зміст спірних правовідносин, суб’єкта владних повноважень та предмет 

захисту. Однак більшість із цих ознак не підходять для класифікації з огляду 

на таке. Предмет оскарження за своєю суттю є правовою формою діяльності 
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уповноваженого суб’єкта, проте для з’ясування судом, чи було дотримано 

положення законодавства при реалізації дискреційних повноважень важливим 

є не форма, а зміст здійсненої діяльності. Відмежовувати справи відповідно до 

класифікації суб’єктів публічної діяльності є оманливим, оскільки одна сфера 

правовідносин може належати до компетенції декількох суб’єктів. До того ж, 

складнощі будуть зумовлені й тим, що нерідко їх діяльність припиняється і 

відбувається передача повноважень іншим суб’єктам. Вказані обставини 

створюють ризик запровадження різної судової практики щодо одних і тих же 

спірних правовідносин. Така ознака, як предмет захисту, також не може бути 

визначальною ознакою при розподілі справ між собою, оскільки складно буде 

встановити чиї права захищаються та діяльність яких суб’єктів перевіряється 

на відповідність законодавству. Зокрема, аналізуючи стан здійснення 

судочинства в Україні Верховний Суд України зазначив, що справи за 

зверненням контролюючих, фіскальних органів про стягнення нарахованих 

недоїмок з обов’язкових платежів слід вивести з-під обов’язкової юрисдикції 

суду, адже це прямо суперечить завданню адміністративних судів – захисту 

прав людини від порушень з боку держави, державних органів, а не навпаки 

[287, с. 11–12]. 

З урахуванням наведеного, шляхом відбору серед усіх ознак, 

найоптимальнішим критерієм для здійснення класифікації категорій 

адміністративних справ є їх розподіл за юридичним змістом спірних 

правовідносин, зокрема, справи щодо виборчих правовідносин, державної 

політики у галузі національної безпеки та оборони, у сфері науки, освіти, 

культури, спорту, економіки, публічної служби, адміністративних податків, 

зборів і платежів тощо [277, с. 117]. Втім, КАС України 2017 року передбачає 

зміни суб’єктного принципу розмежування юрисдикції на предметний. 

Водночас слід зазначити, що дана класифікація не є беззаперечно 

правильною, у зв’язку з чим науковці повсякчас шукають нові шляхи більш 

вдалого розмежування категорій адміністративних справ. Зокрема, 

О. М. Бандурка дотримується позиції, що адміністративний процес слід 
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розглядати у широкому розумінні, складовою якого є різні провадження, й 

виокремлює справи щодо: відпрацювання та прийняття нормативних актів 

управління; звернень громадян; застосування адміністративно-

попереджувальних заходів та заходів адміністративного впливу; приватизації 

державного або комунального майна; земельних, податкових правовідносин 

тощо [20, с. 107–262]. 

Так чи інакше, яка з класифікацій буде «правильною» для розподілу 

справ, покаже судова практика, на підставі аналізу якої у подальшому можуть 

бути внесені зміни чи доповнення в ті чи інші категорії справ [277, с. 117]. 

Разом із тим положення адміністративного процесуального 

законодавства та практика розгляду адміністративним судом справ дає змогу 

зробити висновок щодо важливості закріплення у кодексі ознак 

адміністративної юрисдикції. Для ефективної реалізації заінтересованими 

особами права на справедливий суд в Україні, а саме права на захист в 

адміністративних судах від порушень їх прав, свобод та інтересів суб’єктами 

публічної адміністрації, з метою усунення неузгодженості в розмежуванні 

юрисдикції судів, вважаємо за доцільне доповнити статтю 19 КАС України 

2017 року частиною четвертою такого змісту: 

«4. Справи, на які поширюється адміністративна юрисдикція, мають 

відповідати таким ознакам: 

 учасники справи перебувають у публічних правовідносинах;  

 між учасниками справи існує правовий спір; 

 один із учасників справи є суб’єктом владних повноважень; 

 спір виник у зв’язку з реалізацією суб’єктом владних повноважень 

публічно-владних управлінських функцій; 

 наявний публічний інтерес. 

Відсутність однієї з ознак адміністративної юрисдикції свідчить, що 

справа підлягає розгляду в іншому, ніж адміністративне, судочинстві». 
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Безперечно, серед вказаних класифікацій категорій адміністративних 

справ жодних сумнівів не викликає факт, що правова природа запропонованих 

категорій адміністративних справ та порядок їх розгляду мають визначатись у 

межах судового розсуду. Питання допустимості та доцільності меж 

компетенції адміністративних судів у процесі здійснення судового захисту 

прав та інтересів осіб є актуальним, оскільки не врегульоване в законодавстві 

та малодосліджене з доктринальної точки зору, у зв’язку з чим виникає 

потреба в його опрацюванні. 

 

 

2.2 Правова природа та зміст процесуальної діяльності 

адміністративного суду  

 

Суди відіграють ключову роль у тому, щоб суб’єкти публічної 

адміністрації несли відповідальність за свою діяльність, і гарантують, що 

використання розсуду не є довільним чи необґрунтованим, а має 

реалізовуватись для цілей, задля досягнення яких його було застосовано. 

Зупинимось детальніше на оскарженні в судовому порядку рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, оформлених на підставі 

адміністративного розсуду. 

Діяльність суду полягає у здійсненні процесуальних дій, передбачених 

процесуальних законодавством повноважень з метою вирішення судового 

спору, конфлікту, що виник між сторонами спору. Специфіка здійснення 

судової перевірки адміністративними судами полягає насамперед у 

забезпеченні захисту прав та інтересів суб’єктів правовідносин, чиї права та 

інтереси були порушені, та у контролі за тим, щоб цілі та засоби публічної 

адміністрації відповідали законові та не порушували права приватних осіб [57, 

с. 25]. 

Повноваження суду реалізуються шляхом активного використання ним 

права на розсуд, інакше кажучи, здійснення судового розсуду (або 
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процесуального розсуду суду, судової дискреції чи дискреційних повноважень 

судді). Слід констатувати, що даний інститут ще не набув належного розвитку, 

так як і адміністративний розсуд. Зазначене є наслідком і того, що позиції 

вчених-адміністративістів на юридичну природу судового розсуду 

розділились на: 1) заперечення сутності судової дискреції та 2) визнання 

існування судового розсуду [281, с. 17, 19]. Не вдаючись до дискусії з цього 

приводу, в даному випадку правильним буде дотримання погляду, що 

існування судового розсуду беззаперечне. Зазначена позиція ґрунтується на 

тому, що сутністю судочинства є реалізація окремих процесуальних дій, 

об’єднаних єдиною метою – правильним вирішенням спору. Кожна з 

процесуальних дій полягає у застосуванні правової норми, зміст якої не 

завжди може бути визначено достатньо чітко та прямо, що спонукає суд до 

використання норми права у самостійно обраний спосіб. 

Питанню дослідження судового розсуду, з’ясуванню його змісту, ознак, 

підстав існування, класифікації, меж, критеріїв тощо приділили увагу у своїх 

працях науковці А. Барак, В. М. Бевзенко, О. В. Константий, Р. П. Куфтирєв, 

Г. П. Мельник, К. Рейтенайер, М. Б. Рісний, М. Д. Савченко, О. І. Сеньків, 

Ю. О. Тихомиров та інші.  

Як відомо, в юридичній літературі під судовим розсудом розуміють:  

1) обмежене повноваження суду, зумовлене відносною невизначеністю 

права, щодо обрання максимально доцільного та справедливого варіанта 

вирішення конкретної ситуації [108, с. 45]; 

2) інтелектуально-вольову діяльність, направлену на справедливе, 

об’єктивне та неупереджене вирішення дискусійних питань у не 

врегульованих законом випадках [263, с. 75]; 

3) гарантовану можливість вибору судом варіанта рішення із низки 

законних альтернатив [293, с. 271]; 

4) право суду під час прийняття судового рішення (вчинення 

процесуальної дії) вибрати з декількох встановлених законом варіантів рішень 
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(дій), які були б найбільш оптимальними в умовах розгляду конкретної справи 

[281, с. 59]; 

5) повноваження суб’єкта обирати один із декількох дозволених ними 

варіантів рішення щодо встановлення застосованої норми, тлумачення її 

змісту або визначення міри конкретизації суб’єктивних юридичних прав і 

обов’язків [245, с. 33]. 

Вказані погляди щодо трактування поняття судового розсуду зводяться 

до наявності таких параметрів: це є діяльністю (повноваженнями) суду; 

здійснюється вибір серед можливих варіантів поведінки; наявні визначені 

законодавством межі діяльності суду; метою розсуду є обрання 

найоптимальнішого варіанта. 

Таким чином, у результаті проведеного аналізу є необхідність 

сформувати поняття процесуального розсуду адміністративного суду як 

здатність суду здійснювати вибір серед можливих варіантів поведінки у 

визначених законодавством межах з метою обрання найоптимальнішого 

варіанта.  

Оскільки процесуальне законодавством не містить такого поняття, проте 

його існування є беззаперечним та покладено в основу реалізації судової 

функції, відтак потребує свого закріплення у статті 4 «Визначення термінів» 

КАС України шляхом доповнення пунктом 25 частини 1 вказаної статті. 

Існування процесуального розсуду суду залежить від наявності підстав – 

об’єктивно існуючих елементів правової системи, які обумовлюють 

можливість вибору одного варіанта серед юридично дозволених [245, с. 85]. 

Такими причинами (підставами), що продукують розсуд, є колізії права, 

прогалини у законодавстві, відносна визначеність правових норм 

(неоднозначне трактування положень законодавства). Зазначені підстави 

спонукають суд до застосування розсуду у своїй діяльності. Слід зазначити, 

що застосування судового розсуду є раціональним, оскільки полегшує ведення 

судового процесу в цілому, адже з огляду на різноманітність та унікальність 

справ недоцільним та фактично неможливим було б визначити на 
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законодавчому рівні всі варіанти поведінки (дій та рішень) суду при вирішенні 

конкретної адміністративної справи. 

Для пошуку справедливого рішення адміністративні суди у своїх 

діяльності опираються на принципи – основні засади, які координують процес 

здійснення того чи іншого судочинства. Принципами судочинства чи, як їх ще 

називають, принципами здійснення правосуддя є встановлені законодавством 

правила, які регламентують діяльність суду та поведінку учасників процесу з 

метою справедливого вирішення у ньому справ. Призначенням принципів 

правосуддя (судочинства) є досягнення єдиної мети, що полягає в організації 

судових органів і їх діяльності, їх відповідності правопорядку та забезпеченню 

захисту від будь-яких посягань. 

Своє юридичне закріплення принципи судочинства знаходять у 

Конституції України, Законі України «Про судоустрій та статус суддів», 

процесуальних кодексах окремих галузей, зокрема, цивільному 

процесуальному кодексі України, господарському процесуальному кодексі 

Україні, кодексі адміністративного судочинства тощо. Крім того, зміст 

принципів правосуддя закріплений і в міжнародних документах, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України, а саме, Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколах до неї, 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права.  

Аналізуючи безпосередньо адміністративний процес, варто зазначити, що 

принципи адміністративного судочинства характеризують суть, зміст, 

внутрішню побудову, статику та весь процес адміністративного судочинства 

[130, с. 72]. Це забезпечено у зв’язку з наявністю в них специфічних рис та 

властивостей, притаманних лише адміністративному процесу. 

Принципи адміністративного судочинства становлять єдину 

взаємопов’язану систему, оскільки при застосуванні процесуальних норм 

важливим є як дія окремо кожного принципу, так і їх дія у сукупності шляхом 

взаємодоповнення один одного та можливістю розкриття кожного окремого 

через зміст іншого [130, с. 73]. Принципи адміністративного судочинства 
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спрямовані на виконання завдання адміністративного судочинства, що 

сформоване у статтях 2 КАС України 2005 року та 2017 року, і полягає у 

захисті прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин від 

порушень з боку державних органів. 

Керівними засадами та правилами, які суду та учасникам судового 

процесу слід дотримуватися під час здійснення адміністративного 

судочинства згідно з положеннями статті 7 КАС України 2005 року, є 

верховенство права, законність, рівність усіх учасників адміністративного 

процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність та 

офіційне з’ясування всіх обставин у справі, гласність і відкритість 

адміністративного процесу, забезпечення апеляційного та касаційного 

оскарження рішень адміністративного суду, обов’язковість судових рішень. 

Водночас з редакцією КАС України 2017 року, доповнено перелік галузевих 

принципів такими: розумність строків розгляду справи; неприпустимість 

зловживання процесуальними правами; відшкодування судових витрат 

особам, на користь яких прийнято судове рішення. 

Адміністративне судочинство, на відміну від інших видів здійснення 

правосуддя, має важливу особливість, а саме можливість здійснювати дії за 

власною ініціативою, що розкривається через принцип офіційного з’ясування 

всіх обставин у справі або, як ще називають, принцип офіційності. Зміст такого 

принципу розкрито у окремій статті процесуального кодексу, зокрема 

статті 11 КАС України 2005 року та статті 9 КАС України 2017 року. Так, 

даний принцип зводиться до активної ролі суду у процесі ведення справи 

шляхом вжиття заходів, необхідних для з’ясування всіх обставин, у тому числі 

за власної ініціативи виявити та витребувати докази. 

Яскравим прикладом у судовій практиці, що закликає суд до активної 

участі у розгляді справи, є постанова колегії суддів судової палати в 

адміністративних справах Верховного Суду України, в якій суд касаційної 

інстанції нагадав про обов’язок судів дотримуватись принципу офіційного 

з’ясування всіх обставин справи, в тому числі й можливість здійснення 



 

 

119 

уточнення змісту позовних вимог, з наступним обранням відповідного 

способу захисту порушеного права, у зв’язку з чим справу було направлено на 

новий розгляд до суду першої інстанції [156]. 

Водночас наділення суду правом уточнення позовних вимог можливе не 

інакше як за позовною заявою та з дотриманням положення про неможливість 

виходу за межі позовних вимог, що закріплене процесуальним кодексом. 

Варто зауважити, що уточнити позовні вимоги або обрати інший спосіб 

захисту порушеного права адміністративний суд вправі на стадії підготовчого 

провадження чи вже при вирішенні спору по суті, тобто після відкриття 

провадження у справі. 

Принцип офіційного з’ясування обставин справи застосовується 

законодавцем поряд з такими принципами, як змагальність та 

диспозитивність, однак вони навмисно розмежовані. Необхідність 

запровадження цього принципу в адміністративному судочинстві виникла в 

якості додаткового допоміжного інструменту, щоб сприяти особі у захисті її 

порушених прав та інтересів, оскільки в судовому процесі постає нерівність 

можливостей учасників процесу з огляду на те, що іншою стороною є 

адміністративний орган, який відстоює інтереси держави. Йдеться про те, що 

у випадках, коли приватна особа не скористалась принципом змагальності та 

з незалежних від неї обставин не надала чи не змогла надати суду необхідні 

докази, для вирішення справи по суті суд має можливість з власної ініціативи 

витребувати докази у сторони у справі. 

Варто зазначити, що впровадження на теренах нашої батьківщини такого 

права суду як за власною ініціативою збирати докази у справі відбулось ще на 

початку ХХ століття й було закріплено у законі Тимчасового Російського 

Уряду від 20 травня 1917 року «Положеніе о судах по административным 

делам» та проекті Закону Української Народної Республіці про суди в 

адміністративних справах 1932 року [9, с. 362, 479–480]. Зокрема, в артикулі 

(статті) 74 проекту Закону 1932 року визначено права суду, що відображають 

його активну діяльність у веденні адміністративного процесу через право 
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вжиття заходів до з’ясування обставин справи шляхом збирання доказів, 

вимагання від учасників процесу подання необхідних йому документів, 

викликати і допитувати свідків, призначати огляд на місці, жадати висновку 

знавців (експертів, спеціалістів). Така активна діяльність суду 

обумовлювалась публічним характером справи. Важливою відмінністю 

існування принципу офіційності від цивільного процесу було те, що суд не 

зв’язаний диспозитивністю, оскільки за відсутності згоди чи бажання 

учасників процесу надати докази він уповноважений розпорядитись 

зафіксувати та долучити такі докази до справи. 

Попри наявність такого принципу у положеннях закону в часи існування 

Української Народної Республіки радянська епоха передбачала здійснення 

правосуддя за допомогою реалізації принципу об’єктивної істини [71, с. 461]. 

Змістом такого принципу також було уповноваження суду на формування 

предмета доказування та доказової бази задля повного, всебічного і 

об’єктивного з’ясування обставин справи. Водночас резонна відмінність таких 

принципів обумовлена досягненням різних завдань, що ставляться перед 

ними. Так, принцип офіційності спрямований на захист прав, свобод та 

інтересів особи від порушень з боку суб’єктів публічної адміністрації, а 

принцип об’єктивної істини спрямований на охорону інтересів держави. 

Очевидно, що такі обставини склались в результаті того, що, як слушно 

зауважено професором радянської доби В. Кобалевським, «в світській державі 

частіше за все громадянин виступає в царині адміністративного права не в 

якості уповноваженого, а саме в якості правно-зобов’язаного суб’єкта» 

[28, с. 416]. 

Водночас принцип офіційного з’ясування обставин справи покликаний 

сприяти особі у процесі адміністративного судочинства, а не звести всі спроби 

захистити його порушене право нанівець. Слушно зазначено, що принцип 

офіційності є фундаментом для побудови адміністративного судочинства та 

надійним інструментом реалізації його завдання, оскільки забезпечує дієвість 

та своєчасність захисту прав і свобод, винесення законного й обґрунтованого 
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рішення у справі, утвердження верховенства права та побудови правової 

держави [290, с. 131]. Вплив принципу на розсуд суду при оцінці 

адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації величезний, 

оскільки по суті є змістом здійснення адміністративного процесу, допомагає 

реалізувати першочергове завдання адміністративного судочинства. 

Природа та зміст процесуальної діяльності адміністративного суду 

полягає у тому, що суд, здійснюючи активну діяльність у справі, витребовує 

необхідні докази, аналізує обставини справи, у результаті чого, спираючись на 

своє внутрішнє переконання, приймає судове рішення. При цьому жодні 

докази не мають для нього наперед встановленої сили й об’єктивно, всебічно, 

повно досліджуються в процесі розгляду справи. Процесуальним 

закріпленням судового розсуду є передбачення в КАС України таких висловів: 

«суд має право», «суд може», «на розсуд суду», «суд уповноважений» тощо. 

Можливість суду активно діяти за тих чи інших обставин розкривається у 

положеннях адміністративного процесуального закону, відповідно до яких, 

зокрема, суд:  

– уповноважений вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для 

повного захисту прав та інтересів осіб (ч. 2 ст. 11 КАС України 2005 року та 

ч. 2 ст. 9 КАС України 2017 року); 

– збирає докази з власної ініціативи, пропонує самостійно подати докази, 

додаткові пояснення, витребовує документи, інші матеріали, додаткові докази 

за власною ініціативою чи за клопотанням осіб, які беруть участь у справі 

(ч. 4, 5 ст. 11, ч. 2 ст. 69, ч. 3–5 ст. 71, п. 1 ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 114 КАС України 

2005 року та ч. 4 ст. 9, ч. 3 ст. 77, ч. 3, 4 ст. 80, п. 7 ч. 2 ст. 180 КАС України 

2017 року); 

– встановлює, чи відповідають законодавству та не порушують чиї-

небудь права, свободи чи інтереси умови примирення сторін, відмова позивача 

від позову, визнання позову відповідачем (ч. 4 ст. 51, ч. 4 ст. 112 КАС України 

2005 року та ч. 6 ст. 47, ч. 5 ст. 189 КАС України 2017 року); 
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– викликає у судове засідання свідка для свідчення про відомі йому 

обставини, експертів, перекладачів, спеціалістів для надання консультацій чи 

роз’яснень (ч .4 ст. 65, п. 3 ч. 2 ст. 110, ст. 149 КАС України 2005 року та ч. 2 

ст. 65, п. 8 ч. 2 ст. 180, ст. 222 КАС України 2017 року); 

– призначає вперше, додаткову чи повторну експертизу у випадках, якщо 

необхідно з’ясувати обставини, що мають значення для справи і потребують 

спеціальних знань (ч. 1 ст. 81, ст. 85 КАС України 2005 року та ч. 1 ст. 102, 

ст. 111 КАС України 2017 року); 

– оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу 

окремо; достатність та їх взаємний зв’язок у сукупності; з’ясовує, які 

обставини необхідно встановити та які докази дослідити в процесі розгляду 

справи (ч. 3 ст. 86, п. 3, 4 ч. 1 ст. 111 КАС України 2005 року та ч. 3 ст. 90, п. 16 

ч. 2 ст. 180 КАС України 2017 року); 

– об’єднує в одне провадження кілька однорідних позовних вимог для 

ефективного розгляду справи, а також роз’єднує позовні вимоги у самостійні 

провадження, якщо їх спільний розгляд ускладнює чи сповільнює вирішення 

справи (ст. 116 КАС України 2005 року та ст. 172 КАС України 2017 року); 

– вживає заходів забезпечення адміністративного позову до ухвалення 

рішення по суті справи, якщо існує небезпека заподіяння шкоди правам, 

інтересам позивача або захист таких прав, інтересів стане неможливим без 

вжиття заходів, або якщо явно вбачається, що рішення, дії, бездіяльність 

протиправні; може забезпечити позов шляхом встановлення заборони вчиняти 

певні дії (ч. 1, 4 ст. 117 КАС України 2005 року та ч. 1, 2 ст. 150, п. 2 ч. 1 ст. 151 

КАС України 2017 року); 

– уповноважений задавати питання (ч. 4 ст. 139, ч. 8 ст. 141, ч. 2 ст. 151 

КАС України 2005 року та ч. 7 ст. 209, ч. 7 ст. 212, ч. 2 ст. 224 КАС України 

2017 року); 

– перевіряє, чи не суперечитиме закону мирова угода, укладена на стадії 

виконання судового рішення (ч. 4 ст. 262 КАС України 2005 року та ч. 4 

ст. 377 КАС України 2017 року). 
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Аналіз зазначеної процесуальної діяльності адміністративного суду дає 

змогу систематизувати судовий розсуд за змістом діяльності судді під час 

розгляду адміністративної справи, який спрямований, зокрема, на: 

забезпечення ефективного, об’єктивного та повного розгляду; дослідження та 

оцінку доказів у справі; застосування ефективного способу захисту; 

забезпечення позову; встановлення обставин, які мають преюдиційне 

значення; забезпечення дотримання законних прав, свобод та інтересів 

учасників адміністративного процесу; захист від порушень та відновлення 

порушених прав; прийняття законного, об’єктивного, справедливого судового 

рішення тощо. 

Додатково варто зазначити, що у зв’язку зі змінами у процесуальному 

законодавстві було розширено повноваження суду та виведено його роль у 

судовому процесі на рівень арбітра або медіатора, зокрема, через введення 

інституту врегулювання спору за участю судді. Підстави, порядок та строки 

врегулювання спору за участю судді в адміністративному процесі визначені у 

статтях 184–188 КАС України 2017 року. З позиції законодавця новий інститут 

спрямований на досягнення сторонами примирення. Суддя у даному процесі 

займає активну позицію, що проявляється у з’ясуванні підстав, предмета 

позову чи заперечень, роз’ясненні предмета доказування, доведенні до сторін 

актуальної судової практики в аналогічних спорах, наданні варіантів та шляхів 

мирного врегулювання спору. Для успішного вирішення справи суддя 

повинен уміти налагоджувати зв’язок між сторонами, володіти відповідними 

особистими якостями. Водночас активна діяльність судді щодо врегулювання 

спору створює ризик для його професійної та ділової репутації, оскільки 

сторони можуть неправильно трактувати слова чи дії судді під час проведення 

нарад. Зазначена новела процесуального законодавства у цілому є позитивним 

заходом, що відповідає міжнародній практиці, однак під час її практичної 

реалізації у суддів можуть виникнути питання щодо розуміння процесу, а 

саме, як проводити таке врегулювання, які дії чи заходи судді можуть бути 

розцінені як перевищення повноважень тощо. 
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Для кращого розуміння значення й важливості ролі суду й безпосередньо 

судді в судовому процесі в адміністративному провадженні закономірним 

буде класифікувати процесуальну діяльність суду за критеріями. Такий 

розподіл насамперед прояснить природу діяльності суду, у зв’язку з чим буде 

можливим дослідити зв’язок між діями суду під час здійснення 

адміністративного судочинства та обставинами справи, які спонукають суд 

діяти певним шляхом.  

Можливо діяльність суду в процесі реалізації принципу офіційності при 

дослідженні усіх обставин, доказів у справі розподілити за такими критеріями: 

1) залежно від ініціатора:  

 діяльність реалізується за ініціативою суду (зокрема, з’ясування, які 

обставини необхідно встановити та які докази дослідити в процесі розгляду 

справи; збирання доказів; витребування документів і матеріалів, які можуть 

бути використані як докази у справі, і не були самостійно надані суб’єктом 

владних повноважень; об’єднання / роз’єднання проваджень тощо); 

 діяльність суду розпочинається за заявою/клопотанням учасника 

судового процесу (здійснення забезпечення доказів; застосовування заходів 

забезпечення адміністративного позову тощо); 

2) за місцем реалізації:  

 в судовому засіданні (суддя уповноважений задавати питання сторонам 

та іншим особам, які беруть участь у справі – свідкам, експертам, 

спеціалістам);  

 поза межами фактичного місцезнаходження суду (серед таких 

повноважень слід зазначити проведення огляду доказів за їхнім 

місцезнаходженням чи допит свідка за місцем або у місці його проживання 

(перебування)); 

3) за порядком здійснення повноважень:  

 звичайні повноваження (за загальним правилом згідно з 

процесуальними вимогами) (зокрема, пропозиція учасникам процесу 
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самостійно подати докази чи додаткові пояснення; витребування документів, 

інших матеріалів, додаткових доказів; дослідження письмових доказів; 

встановлення обставин, які мають преюдиційне значення й не підлягають 

доказуванню);  

 спеціальні повноваження (у виняткових випадках, враховуючи 

специфіку справи) (призначення експертизи; виклик у судове засідання 

свідків, експертів, перекладачів, спеціалістів; дослідження висновків 

експертів; здійснення допиту малолітніх і неповнолітніх свідків; введення 

заборони вчиняти певні дії); 

4) залежно від стадії адміністративного процесу: 

 на етапі порушення адміністративної справи (зокрема, перевірка 

адміністративного позову на предмет відповідності процесуальним вимогам 

та встановлення наявності/відсутності підстав для відкриття провадження у 

справі; залишення позовної заяви без руху чи повернення позову; відмова у 

відкритті провадження); 

 на етапі підготовки справи до судового розгляду (суд вживає заходів 

для всебічного та об’єктивного розгляду і вирішення справи; проводить 

попереднє судове засідання; у разі потреби направляє судове доручення; 

здійснює забезпечення позову за наявності відповідних підстав); 

 на етапі судового розгляду справи (суд керує ходом судового засідання; 

вживає заходи у разі неприбуття учасників процесу в судове засідання; 

роз’яснює права та обов’язки учасникам процесу; досліджує докази у справі; 

заслуховує пояснення учасників процесу тощо); 

 на етапі ухвалення рішення у справі (вирішує питання чи 

наявні/відсутні підстави для залишення позовної заяви без розгляду, 

зупинення чи поновлення провадження у справі, закриття провадження у 

справі; вирішує питання при прийнятті постанови; проголошує судове 

рішення у справі тощо); 
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 на етапі апеляційного оскарження судового рішення суду першої 

інстанції (суд перевіряє законність прийняття рішення; визначає 

наявність/відсутність підстав для скасування рішення повність або частково, 

для задоволення вимог апеляційної скарги повністю або частково, для відмови 

у задоволенні вимог апеляційної скарги, для прийняття власного рішення у 

справі тощо); 

 на етапі касаційного перегляду судового рішення судів попередніх 

інстанцій (суд з’ясовує, чи існують підстави для задоволення касаційної 

скарги чи ні; визначає, чи було допущено судами попередніх інстанцій 

неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм 

процесуального права чи ні тощо). 

Разом із тим слід дослідити, як реалізується діяльність адміністративного 

суду першої інстанції при перевірці адміністративного розсуду суб’єктів 

публічної адміністрації через принцип офіційності та які проблеми існування 

при здійсненні процесуальних можливостей суду зустрічаються на практиці. 

Так, судова практика засвідчує, що у справах, де відповідачем виступають 

суб’єкти владних повноважень, судом визначається обов’язок таких суб’єктів 

довести наявність обставин, за яких їх рішення є правомірним. 

У постанові Херсонського окружного адміністративного суду з цього 

приводу зазначається, що в адміністративному судочинстві діє принцип 

офіційності, який полягає в активній позиції суду щодо з’ясування всіх 

обставин у справі. Обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, 

дії чи бездіяльності покладається на суб’єкта владних повноважень, якщо він 

як відповідач заперечує адміністративний позов. Суб’єкт владних 

повноважень має подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які 

можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього 

обов’язку суд витребовує названі документи та матеріали, а якщо такі приписи 

відповідач без поважних причин не виконує, то «суд вирішує справу на основі 

наявних доказів» [198]. 
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У зазначеному судовому рішенні вказано одразу два прояви активної ролі 

суду: необхідність з’ясування всіх обставин у справі; пошук доказової бази 

правової позиції суб’єкта владних повноважень при сприянні такого суб’єкта 

чи за власною ініціативою суду. 

Іншим, більш конкретним прикладом, що розкриває активну роль суду 

шляхом визначення обставин, які слід встановити для вирішення справи по 

суті, є постанова районного суду, в якій основним критерієм для вирішення 

цієї справи було з’ясування місця проживання особи, а саме: чи належить така 

місцевість до території зони посиленого радіоекологічного контролю – тобто 

встановлення обставин, які б засвідчували статус місцевості, де проживала 

особа [143]. Встановлення даної обставини відігравало основоположну роль, 

адже на ній ґрунтувалось подальше рішення суду щодо задоволення позову в 

частині визнання протиправним рішення суб’єкта владних повноважень про 

відмову у прийнятті документів і видачі посвідчення постраждалого від аварії 

на Чорнобильській атомній електростанції. 

Із аналізу актуальної судової практики адміністративних судів 

вбачається, що витребування доказів судом може стосуватись як сторін спору, 

третіх осіб, так і осіб, що є розпорядниками інформації [274, с. 270]. 

Так, як приклад реалізації активної процесуальної діяльності 

адміністративних судів зазначимо ухвалу окружного адміністративного суду, 

якою в порядку підготовки справи до судового розгляду витребувано з 

податкової інспекції докази вручення податкового повідомлення-рішення, у 

зв’язку з чим встановлено строк для їх подання до суду [329]. 

За необхідності адміністративний суд може витребовувати докази й у 

осіб, які не є учасниками судового процесу, не залучаються в якості третьої 

особи, проте у зв’язку з тим, що вони є розпорядниками інформації суд 

наділений таким правом. Зокрема, за ухвалою іншого окружного 

адміністративного суду з метою всебічного та об’єктивного розгляду справи 

суд дійшов переконання про необхідність витребування в Управління 

Держгеокадастру завірених копії витягів із Книги записів про державну 
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реєстрацію державного акта в частині реєстраційних записів щодо реєстрації 

договорів оренди земельних ділянок, укладених між юридичною особою із 

власниками земельних ділянок [315]. 

Слід також звернути увагу на позицію суду, викладену в ухвалі 

окружного адміністративного суду за позовом податкової інспекції до 

юридичних осіб про визнання недійсним договору [325]. За результатами 

проведення письмового провадження судом ухвалено: 1) витребувати у 

співвідповідачів засвідчені копії укладеного між ними договору, а також 

документів, якими підтверджується повне виконання сторонами прийнятих на 

себе договірних зобов’язань за вказаним договором; 2) зобов’язано 

керівництво товариств організувати подання витребуваних доказів (або 

письмових пояснень із зазначенням причин неможливості їх подання із 

приєднанням засвідчених копій відповідних підтверджуючих доказів); 3) у 

разі неподання без поважних причин письмових доказів, що витребувані 

судом, та неповідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу 

про тимчасове вилучення цих доказів для дослідження судом. 

З цього рішення зрозуміло, що витребування доказів звернено не на самих 

співвідповідачів (сторін), а, скоріш, на їх представників, які однак виступають 

у цій ситуації від іменні та на захист юридичних осіб. 

Найбільший інтерес у цій справі становить саме питання можливості 

постановлення судом ухвали про тимчасове вилучення доказів. Тобто, задля 

вирішення справи по суті і в разі відмови від добровільного надання доказів 

сторонами суд на власний розсуд вчиняє дії щодо забезпечення обставин 

доказами. Фактично така ситуація є процесуальним примусом сторін у вже 

відкритому процесі до забезпечення встановлення судом об’єктивної істини. 

Однак дана практика є контраверсійною і застосовується судом не часто. 

Більш поширеною є все ж таки практика із зупиненням провадження у справі 

до надходження затребуваних доказів. Зокрема, в ухвалі окружного 

адміністративного суду необхідність зупинення провадження у справі 

адміністративний суд обґрунтовує тим, що з моменту скерування ухвали суду 
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до виконання та надходження до суду витребуваних доказів може пройти 

значний час [316]. Слушно зауважити, що за тією ж практикою у зв’язку з 

надходженням витребуваних судом документів провадження у справі 

відновлюється та призначається судове засідання. 

Щодо витребування судом доказів у третіх осіб, то таку практику можна 

розділити на дві категорії залежно від їх статусу: 

 витребування судом доказів у третіх осіб із самостійними вимогами на 

предмет спору, що є логічним і послідовним з огляду на обов’язок суду 

встановити всі обставини і врахувати права та інтереси всіх учасників процесу; 

 витребування судом доказів у третіх осіб без самостійних вимог, що 

також можливо й так само спрямоване на всебічний розгляд справи із 

подальшим забезпеченням прав та інтересів учасників. Як приклад зазначимо 

ухвалу окружного адміністративного суду, в якій судом ухвалено рішення про 

необхідність витребування додаткових документів у третьої особи без 

самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача – Головного 

управління Національної поліції для всебічного та об’єктивного розгляду і 

вирішення справи [324]. 

Єдиною відмінністю між вказаними категоріями є майновий інтерес, який 

відсутній у третіх осіб без самостійних вимог та наявний у третіх осіб з 

самостійними вимогами на предмет спору. 

Разом із тим Вищим адміністративним судом України проведено 

узагальнення судової практики адміністративних судів та висловлено 

правовий висновок про те, що судами не завжди враховуються положення 

процесуального кодексу щодо дослідження доказів у сукупності. Зокрема, 

практикується залишення позовної заяви без руху для усунення в позовних 

заявах недоліків за формальних підстав, оскільки вказані недоліки, як правило, 

не є перешкодою для відкриття провадження у справі, внаслідок чого ухвали 

скасовуються судами апеляційної та касаційної інстанцій і направляються до 
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судів першої інстанції для вирішення питання щодо продовження розгляду 

справ [49]. 

Узагальнення адміністративної судової практики за період 2014–2016 

років свідчить, що адміністративні суди здебільшого відмовляють у 

задоволені клопотання про вжиття заходів забезпечення позову, оскільки 

відсутні очевидні підстави вважати, що правам, свободам та інтересам 

позивача може бути заподіяна шкода [274, с. 270]. Причина такої відмови 

також полягає й у тому, що висновки щодо очевидності ознак протиправності 

дій та/чи бездіяльності відповідачів можуть бути зроблені лише на підставі 

дослідження поданих сторонами доказів у справі у судовому засіданні. 

Однак у випадках існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди 

правам та інтересам позивача, для відновлення яких необхідно буде докласти 

значних зусиль та витрат, суд уповноважений вжити заходів забезпечення 

адміністративного позову. Зокрема, ухвалою окружного адміністративного 

суду, залишеною без змін судом апеляційної інстанції, задоволено клопотання 

позивача та зупинено дію вимог Харківської митниці Державної фіскальної 

служби України про сплату належної суми митних платежів, окрім того, 

заборонено посадовим особам вчиняти будь-які дії, направлені на припинення 

приймання від гаранта митними органами України фінансових гарантій до 

моменту прийняття остаточного судового рішення у справі [326]. 

Разом із тим існує й негативна судова практика щодо застосування 

забезпечення адміністративного позову без наявних на те правових підстав. 

Причиною існування такої практики є залишення поза увагою судів того, що 

умовами для забезпечення позову є ускладнення або неможливість захисту 

прав та інтересів осіб до вирішення спору по суті. Зазначеної помилки 

припустився районний суд, постановляючи ухвалу про забезпечення позову 

шляхом зупинення дії рішення суб’єкта владних повноважень та заборони 

секретарю сільської ради звертатись до Верховної Ради України з 

клопотанням про проведення дострокових виборів сільського голови [317]. 

Так, апеляційним адміністративним судом скасовано зазначену ухвалу з 
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посиланням на те, що позивачем не обґрунтовано існування заподіяння шкоди 

правам, свободам та інтересам, заявлене клопотання є безпідставним і 

необґрунтованим, оскільки базується виключно на припущеннях [314].  

У випадках необхідності заслуховування сторони чи третьої особи у 

справі особисто адміністративний суд зобов’язує з’явитись таких осіб у судове 

засідання. Вимога обов’язкової присутності учасників судового процесу у 

судовому засіданні засвідчується в ухвалах про відкриття провадження або 

про призначення попереднього судового засідання. Варіації щодо 

застосування судом такої процесуальної дії доволі різноманітні, вона може 

стосуватись позивача, відповідача, співпозивачів, співвідповідачів, третіх осіб 

з чи без самостійних вимог на предмет спору, декількох сторін. Водночас 

виклик обох сторін зустрічається найбільш часто. У своїй більшості вимога 

суду щодо явки осіб у судове засідання носить рекомендаційний характер, 

адже враховуючи положення статті 128 КАС України 2005 року неприбуття на 

засідання суду осіб, які беруть участь у справі, в загальному порядку не є 

перешкодою для розгляду та вирішення справи за наявними у ній доказами. 

З аналізу судової практики також вбачається, що частими порушеннями, 

які допускають суди перших інстанцій, є неправильне застосування пунктів 2 

та 4 частини 1 статті 157 КАС України 2005 року щодо прийняття відмови 

позивача від адміністративного позову та щодо закриття провадження у справі 

за наявності судового рішення з того ж спору, між тими ж сторонами. До 

обов’язкових повноважень суду входить з’ясування, чи існує тотожний позов 

поданому позову, тобто чи збігаються предмет, сторони та підстави позову. 

Відмінність в одному із вказаних елементів надає право заінтересованим 

особам звертатись з новими позовами для захисту своїх прав та інтересів. 

Такий позов не є тотожним і не може бути підставою для закриття 

провадження по справі. Вказане підкріплюється останньою судовою 

практикою. Наприклад, суд апеляційної інстанції в одній із адміністративних 

справ, скасовуючи судове рішення окружного адміністративного суду, своє 

судове рішення мотивує таким: «Отже, зазначена правова норма передбачає 
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три самостійні ознаки для відмови у відкритті провадження у справі, а саме, 

наявність судового рішення якщо: спір у такій справі виник між тими самими 

сторонами; спір у справі стосується одного й того самого предмета; позов у 

справі заявлений з тих самих підстав. Відсутність хоча б однієї з названих 

ознак виключає можливість вирішення питання про відмову у відкритті 

провадження у справі» [323]. 

Дослідження правової природи процесуальної діяльності 

адміністративного суду дає можливість сформувати розуміння змісту судової 

перевірки. Так, обов’язковими елементами дослідження судом під час 

розгляду справи є предмет, підстави позову, фактичні дані, наявність суб’єкта 

публічної адміністрації, вчинення адміністративного розсуду, існування спору 

між сторонами процесу, наявність законодавчої норми, яка б уповноважувала 

на здійснення розсуду тощо. 

Важливим питанням, яке потребує з’ясування судом, є визначення, чи мав 

місце адміністративний розсуд у правовідносинах, що оскаржуються. Зокрема, 

з цього приводу апеляційний адміністративний суд виклав свою позицію, 

зазначивши, що у випадку, коли повноваження суб’єкта публічної 

адміністрації сформульовані через формулу «задовольнити-відмовити», тобто 

законодавством фактично не передбачено альтернативних варіантів 

поведінки, за таких обставин повноваження щодо встановлення наявності чи 

відсутності умов дії норми не можна відносити до адміністративного розсуду 

[173]. 

До аналогічного висновку дійшов Верховний Суд під час перегляду у 

касаційному порядку адміністративної справи про визнання протиправними 

дій Національного банку України щодо відмови у купівлі іноземної валюти 

для оплати товару за зовнішньоекономічним договором [146]. Так, суд не 

погодився з твердженням відповідача про наявність у нього дискреційних 

повноважень, які полягають у вільному виборі способу дії при розгляді 

питання підтвердження можливості здійснення операцій клієнтів 

уповноважених банків з купівлі/перерахування іноземної валюти за межі 
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України. Вказані повноваження не належать до дискреційних, адже 

правомірним може вважатись лише один варіант поведінки, оскільки 

одночасно юридично допустимим може бути той варіант, що відповідає 

визначеним у законодавстві підставам, відтак фактично відсутній вільний 

вибір між варіантами. 

При перевірці законності застосування адміністративного розсуду 

завданням адміністративного суду є ретельно перевірити та зважити 

значимість і відповідність прийнятого суб’єктом публічної адміністрації 

рішення (вчинення дії чи допущення бездіяльності) кожному зі встановлених 

частиною 3 статті 2 КАС України 2005 року частиною 2 статті 2 КАС України 

2017 року елементів: 

– чи вчинено розсуд на підставі, у межах повноважень та у спосіб, 

визначений законодавством; 

– чи дотримано мету, з якою надані повноваження на вчинення 

адміністративного розсуду; 

– чи обґрунтована позиція уповноваженого суб’єкта публічної 

адміністрації щодо застосування адміністративного розсуду певним чином; 

– чи не відбулось втручання інших осіб у процесі прийняття рішення (дій 

чи бездіяльності), з’ясування факту наявності або відсутності упередження у 

конкретній справі з боку суб’єкта, який реалізував розсуд; 

– чи добросовісно використані повноваження; 

– чи відповідає прийняте рішення принципу розсудливості; 

– чи не відбулась дискримінація когось із осіб та чи враховано принцип 

рівності; 

– чи не порушено принцип пропорційності, тобто чи дотримано 

уповноваженим суб’єктом необхідного балансу між несприятливими 

наслідками прав та інтересів особи і першочерговими цілями, на які 

спрямоване таке рішення або діяльність; 

– чи забезпечено усіх заінтересованих у конкретній справі осіб правом 

участі у процесі прийняття рішення, здійснення діяльності; 
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– чи дотримано строк, відведений для вчинення розсуду, принцип 

розумності. 

Значення перерахованих елементів при перевірці адміністративним 

судом розсуду суб’єктів публічної адміністрації сформовано актуальною 

судовою практикою. Так, переглядаючи в касаційному порядку рішення судів 

першої та апеляційної інстанцій у справі про визнання протиправною 

бездіяльності податкової інспекції та зобов’язання вчинити певні дії, 

касаційний суд погодився з висновками попередніх судів про те, що у спірних 

правовідносинах податковий орган, не виконавши покладені на нього статтею 

43 Податкового кодексу України обов’язки, діяв не на підставі та не у спосіб, 

визначених чинним законодавством і відповідно вчинив протиправну 

бездіяльність [149]. Таким чином, здійснивши аналіз положень законодавства, 

що регулює спірні правовідносини, адміністративні суди встановили, що 

окрема законодавча норма, у вказаній справі це стаття 43 Податкового кодексу 

України, визначає, яким чином суб’єкт уповноважений діяти за певних 

обставин. 

Досліджуючи та встановлюючи зазначені елементи у судовому процесі, 

суд має впевнитись, що суб’єктом публічної адміністрації було прийнято 

рішення з твердим переконанням і розумінням ситуації. 

Аналіз судової практики в адміністративних справах обґрунтовує 

висновок щодо того, що адміністративний суд, здійснюючи свою діяльність у 

судовому процесі, відіграє активну роль для встановлення об’єктивної істини, 

на відміну від судів господарської та цивільної юрисдикцій. Вся ця діяльність 

спрямована на повне та всебічне дослідження фактичних обставин справи з 

метою справедливого вирішення спору між сторонами. Однак на оцінку суду 

можуть впливати різноманітні чинники, такі як ненадання належних доказів 

стороною в обґрунтування своєї позиції або доведення суб’єктом публічної 

адміністрації законності та правильності своєї позиції тощо. Такі фактори в 

поєднанні з активною діяльністю адміністративного суду можуть спричиняти 

відхилення від належного з’ясування обставин справи та встановлення істини 
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у спорі, в результаті чого сумнівною може виявитись якість прийнятого 

судового рішення [274, с. 271]. 

Зловживання суду процесуальними повноваженнями під час дослідження 

обставин справи на практиці вбачається у такому:  

По-перше, активна позиція судді щодо офіційного з’ясування обставин 

справи спрямована на покладення обов’язку надання відповідних 

підтверджуючих документів своєї невинуватості на позивача (фізичну чи 

юридичну особу), а не на суб’єкта владних повноважень, які відповідно до 

положень статті 71 КАС України 2005 року та статті 77 КАС України 2017 

року зобов’язані довести правомірність свого рішення, дій чи бездіяльності. 

Про даний факт свідчить наявність значної судової практики, з якої 

вбачається, що суб’єкт владних повноважень інколи навіть не вважає за 

необхідне з’явитись у судове засідання суду, надати письмові пояснення по 

суті спору чи необізнаний в обставинах справи, що розглядається тощо. 

Існування такої політики при вирішенні справ пояснюється декількома 

аспектами: 

– відсутність інтересу чи незацікавленість суб’єктів публічної 

адміністрації у позитивному вирішенні справи; 

– усталена практика щодо надання переваги інтересам суб’єктів публічної 

адміністрації над приватними особами (фізичними чи юридичними); 

– наявність практики судів вищої інстанції щодо відправлення справи на 

новий розгляд з метою витребування додаткових доказів для повноцінного 

вивчення та з’ясування усіх обставин справи. 

По-друге, використання принципу офіційності стало прикриттям для 

ігнорування судами меж предмета доказування, у зв’язку з чим виник підхід 

щодо безкінечного дослідження усієї доказової бази та усіх можливих 

обставин справи, за відсутності фактичної необхідності такого дослідження. У 

такому випадку суд фактично шукає підставу та правову норму, яку особа 

могла порушити, що призводить до перевищення судом своїх повноважень та 

вихід за межі заявлених вимог. 



 

 

136 

По-третє, на практиці втратили сенс критерії оцінювання доказів [336, 

с. 16], оскільки непоодинокими стали випадки, за яких суддя ігнорує прямі 

докази на підтвердження тих чи інших обставин, такі як первинні документи, 

ставлячи під сумнів їх дійсність та законність й інкримінуючи їх підробку. 

Водночас поза увагою суду залишається той факт, що недійсність таких 

доказів слід встановлювати окремим судовим рішенням, а згідно з 

положеннями статті 70 КАС України 2005 року та статті 74 КАС України 2017 

року обставини, які за законом мають бути підтверджені певними засобами 

доказування, не можуть підтверджуватись жодними іншими засобами 

доказування. Здебільшого така форма порушення активно існує у податкових 

спорах, зокрема, при доказуванні, що товар/послуги фактично були надані 

контрагенту й настали реальні наслідки за угодою, що була укладена між 

товариствами. Однак позиція Вищого адміністративного суду України 

зводиться до іншого. Так, касаційним судом зауважено, що «лише 

встановлення в ході судового розгляду факту узгодженості дій платники 

податків з недобросовісним постачальником … може слугувати підставою для 

висновку про неправомірне формулювання податкового кредиту та валових 

витрат» [164]. 

Відтак, можна стверджувати про те, що наявні проблеми 

правозастосування і діяльність суду в процесі розгляду справи, на превеликий 

жаль, не завжди спрямовані на полегшення позивачу – приватній особі 

процесу збирання необхідних доказів для належного та справедливого 

розгляду справи щодо перегляду законності адміністративного розсуду 

суб’єкта публічної адміністрації [274, с. 271–272]. 

Проведений аналіз судової практики та положень процесуального 

законодавства з метою недопущення зловживання процесуальними 

повноваженнями адміністративними судами на практиці, дає змогу 

запропонувати здійснення заходів, спрямованих на удосконалення підготовки 

й підвищення рівня кваліфікації суддів, а саме, 1) регулярно організовувати 

для суддів та помічників суддів тренінги, семінари, круглі столи за окремими 
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напрямами, категоріями справ; 2) забезпечувати періодично публікації та 

доведення до суддів практично-методичних посібників для підвищення рівня 

професійної підготовки тощо. 

Для викорінення негативної практики у майбутньому адміністративним 

судам слід дотримуватись меж своєї діяльності. Так, у результаті дослідження 

обставин справи та правових норм при вирішенні справи адміністративні суди 

в межах наданих їм повноважень приймають рішення. У ракурсі оцінки 

діяльності адміністративного суду при перевірці адміністративного розсуду 

суб’єктів публічної адміністрації нагальним буде з’ясування питання обсягу 

свободи та межі компетенції адміністративного суду. 

 

 

2.3 Обсяг свободи та межі судового розсуду адміністративного суду  

 

Суди є остаточним арбітром у питаннях законності, а відтак їм належить 

визначити, згодні вони чи ні з юридичними висновками суб’єктів публічної 

адміністрації, якими було здійснено адміністративний розсуд. Одним із 

найважливіших питань законності є з’ясування обсягу повноважень, що 

надаються суб’єкту публічної адміністрації, і першим кроком суду є 

визначення того, чи діяв він у межах наданої йому компетенції. З’ясування 

змісту та обсягу компетенції адміністративного суду має наукову й практичну 

цінність для розуміння допустимості меж впливу суду при перевірці 

адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації. 

Однак аналізуючи комплексно процесуальну діяльність суду, слід 

зазначити, що суд як компетентний суб’єкт при винесенні рішення 

зобов’язаний враховувати обов’язкові компоненти – детермінанти, які 

впливають на зміст судового рішення. Як зауважує науковець М. Б. Рісний, 

зовнішньою формою виразу впливу детермінант є мотивація та обґрунтування 

судового рішення, які полягають у викладі судом своїх міркувань та здійсненні 

аналізу фактичних обставин справи, за результатами чого формується 
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висновок [245, с. 113–116]. Перелік детермінант, які слід враховувати суду у 

своїй діяльності, не є єдиним та відрізняється залежно від позиції науковців. 

Однак основними детермінантами варто зазначити: межі, критерії, обсяг, 

загальносоціальні фактори розсуду, правосвідомість судді, фактичні 

обставини справи тощо. Тобто, розуміємо, що на діяльність судді під час 

розгляду справи та прийняття судового рішення впливають певні чинники, які 

формують позицію судді. Розглянемо, в чому полягають вказані детермінанти. 

Суддя відіграє особливу роль у реалізації судового розсуду, оскільки в 

даному процесі він спирається на власне розуміння світосприйняття, 

цінностей, якостей, переконань. Ще на початку ХХ століття розроблений 

проект Закону про суди в адміністративних справах в Українській Народній 

Республіці містив положення щодо ухвалення судом вироку. Так, відповідно 

до артиклю (статті) 79 вказаного закону суд ухвалює вирок за своїм 

переконанням, що базується на законі і сукупності всіх обставин справи 

[9, с. 363, 481–482]. У мотивах до вказаного артиклю автори проекту 

розтлумачили, що власне переконання суду не може бути вільним та 

безконтрольним, воно має базуватись на законі та сукупності усіх обставин, 

які суд має зважити та оцінити їх за внутрішніми властивостями, керуючись 

законами логіки, висновками науки й життєвим досвідом, та зобов’язаний 

пояснити свою позицію щодо фактів, які він вважає доведеними чи 

недоведеними. 

До наведеного вище можна додати, що рівень правосвідомості судді, як 

основного арбітра при розгляді адміністративних справ, займає головну 

позицію й впливає на результат спору. У зв’язку із цим у багатьох 

міжнародних актах приділено особливу увагу стандартам та принципам 

здійснення правосуддя, поведінці суддів та правилам відправлення суддями 

правосуддя. Зокрема, варто назвати основні, але не виключні, стандарти та 

правила поведінки суддів, закріплені на міжнародному та національному 

рівнях: 
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 суди вирішують справи безсторонньо, на підставі фактів та керуючись 

положенням закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, 

спонукання, тиску, погроз чи втручання (п. 2 Основних принципів 

незалежності судових органів від 1985 року [125]); 

 судді мусять стримуватись від здійснення дій, вчинків чи заяв, які 

можуть викликати сумніви в його незалежності та неупередженості (п. 4.3 

Європейської хартії про закон «Про статус суддів» від 1998 року [227]); 

 обов’язковість дотримання суддею всіх вимог справедливості та 

повною мірою здійснювати розгляд доказів, звинувачень про порушення прав 

сторін (п. 37 Монреальської універсальної декларації про незалежність 

правосуддя від 1983 року [118]); 

 спосіб дій та поведінка судді мають підтримувати упевненість 

суспільства в чесності та непідкупності органів судової влади, оскільки 

правосуддя має здійснюватися відкрито для суспільства (п. 3 Бангалорських 

принципів поведінки суддів від 19 травня 2006 року [19]); 

 суддя має виконувати свої професійні функції незалежно, опираючись 

лише на встановлені у справі факти, їх власну оцінку та особисте розуміння 

положень законодавства (ст. 6 Кодексу суддівської етики від 22 лютого 2013 

року [74]); 

 при відправленні правосуддя суддя має діяти у межах цінностей, які 

поділяє суспільство, оскільки лише за таких обставин можна розраховувати на 

належну оцінку справедливості винесеного рішення громадянами (ст. 8 

Кодексу суддівської етики від 22 лютого 2013 року, коментар [80]). 

Крім того, від судді вимагається дотримання принципів пропорційності, 

заборони перевищення необхідної міри, однакового поводження, який у 

результаті має орієнтуватись на прийняття справедливого рішення. З позиції 

відомого німецького філософа права Р. Циппеліуса особливо важливим 

раціональним критерієм юридичних міркувань є принцип однакового 

поводження судді при розгляді справи, сутністю якого є вимога до судді, 



 

 

140 

розглядаючи однакові ситуації та вирішуючи однакові питання, при 

використанні судового розсуду застосовувати однакові масштаби, які не є 

«витвором» судді, а існують у суспільстві [333, с. 31–32, 35]. 

Таким чином, із зазначених стандартів вбачається, що суддя має 

усвідомлювати свій професійний обов’язок, керуватись внутрішнім 

переконанням, співвідносити свої дії та рішення з положеннями закону і 

моральними нормами, не піддаватись сторонньому впливу та діяти у правових 

і моральних межах та відповідно до наданого обсягу повноважень. 

Сформулюємо, що ж закладено у поняття обсяг та межі судового розсуду. 

Обсягом судового розсуду визначають перелік усіх альтернативних 

варіантів рішення суду, один з яких адміністративний суд має обрати при 

вирішенні конкретної справи як найоптимальніший серед усіх [281, с. 60]. 

Зауважимо, що суддя не може обирати варіант поведінки, який є незаконним. 

Таким чином, обсяг розсуду становить сукупність законних можливих 

альтернатив поведінки в певній ситуації, що відрізняються залежно від 

обставин, підстав, умов. 

Важливість визначення обсягу, способів, меж застосування судом 

свободи оцінювання виходить із повноважень суду дотримуватись принципу 

верховенства права, що в результаті забезпечується обґрунтуванням обраного 

рішення в процесуальному документі суду. 

Законодавець прямо не вказав, що слід вважати обсягом розсуду суду та 

які його межі, однак окремі положення статей процесуального закону дають 

змогу їх сформулювати. Окрім вже проаналізованих раніше статей, варто 

звернути увагу на статтю 246 КАС України 2017 року, що визначає зміст 

рішення суду, а саме частину 4, в якій зазначені вимоги до мотивувальної 

частини рішення. Дослідивши вказану статтю, можна дійти висновку, що 

судовий розсуд має місце під час розгляду справи при: 1) встановленні 

обставин та змісту спірних правовідносин; 2) дослідженні, чи були і ким 

порушені, не визнані або оспорені права чи інтереси позивача, мотиви такого 

висновку; 3) здійсненні оцінці аргументів сторін та норм права, на які 
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посилаються сторони; 4) визначенні, чи вчинено оскаржувані рішення, дія чи 

бездіяльність суб’єкта владних повноважень відповідно до вимог частини 2 

статті 2 КАС України 2017 року. Таким чином, для розкриття зазначених 

вимог, які обов’язково мають бути описані у рішенні, суд здійснює певну 

діяльність. Така діяльність, але не виключно, визначає обсяг судового розсуду. 

Сформовані європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства 

питання «прийняття рішення на розсуд судді» розкривають через положення 

статті 6 Європейської конвенції з прав людини та звичаєвого права 

Європейського суду з прав людини, зазначаючи про те, що обов’язком судді є 

утримання від будь-якої поведінки, дій чи висловлювань, що можуть 

негативно вплинути на віру суспільства у незалежність та неупередженість 

суддів [55, с. 38]. 

Процесуальний розсуд адміністративного суду вчиняється в межах 

справедливості, вмотивованості, розумності, раціональності. Справедливість 

полягає у неупередженому та однаковому поводженні судді з учасниками 

судового процесу. Вмотивованість зобов’язує суд пояснювати та 

обґрунтовувати власне рішення. Розумність зводиться до обов’язку судді діяти 

свідомо з метою обрання найоптимальнішого варіанта. Раціональність 

прийняття розсуду зобов’язує суд співвідносити свої дії та рішення з 

положеннями законодавства, моральними нормами та фактичними 

обставинами справи. 

Під час судового розгляду адміністративні суди також можуть перевіряти 

наявність процедурних недоліків або помилок щодо критеріїв, за якими 

суб’єкт публічної адміністрації приймає рішення.  

Іншим важливим аспектом, на який суд має звернути увагу, є зовнішнє 

оточення, умови, за яких було реалізовано адміністративний розсуд. Так, суду 

слід переглянути зовнішні характеристики конкретно прийнятого 

дискреційного рішення, вчиненої дії або допущенної бездіяльності, щоб 

гарантувати, що воно не прийнято під впливом неадекватних зовнішніх сил. У 

цьому випадку суд враховує і досліджує питання про неприпустимість 
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зовнішнього тиску на дискреційні процеси прийняття рішень, визначає, чи 

мали місце певні чинники, які безпосередньо не пов’язані із виконанням 

загальних норм – такі фактори, як досвід або, іноді, громадська думка, 

політичний тиск чи особиста заінтересованість.  

Перевіряючи законність здійсненого розсуду, адміністративний суд 

оцінює ступінь відповідності прийнятого суб’єктом публічної адміністрації 

рішення застосованим ним законодавчим нормам й адміністративним 

процедурам. Якщо розсуд узгоджується із законодавчими положеннями та 

нормами, судовий перегляд щодо з’ясування особистого психологічного 

процесу, який привів уповноваженого суб’єкта до прийняття відповідного 

рішення, у подальшому не здійснюється. Водночас суд має переконатись, що 

прийняте рішення є продуктом інтелектуального розгляду. 

Однак процес прийняття рішення може бути ускладнено наявністю 

позаправових факторів, які призводять до формування хибного переконання 

про наявність розсуду при ухваленні рішення і про межі такого розсуду. 

Неправовими факторами, які можуть спричиняти невизначеність при 

прийнятті судового рішення є: відсутність інформації, необхідної для 

прийняття рішення; сумніви у достовірності інформації; суперечливість 

наявної інформації одна одній; надлишок інформації, що ускладнює її 

ефективне опрацювання; нестача часу для прийняття рішення; недостатній 

рівень кваліфікації у спірних правовідносинах; тощо [245, с. 50–51]. Зазначені 

неправові фактори сприяють підвищенню суб’єктивності та 

необґрунтованості при прийнятті рішення, що є проблемним питанням. 

Зменшення впливу неправових факторів на процес прийняття рішення 

можливо досягти шляхом покращення рівня забезпечення діяльності судової 

влади. 

Вплив неправових факторів на діяльність судді може призвести до 

прийняття протиправного рішення, що не відповідає вимогам законодавства 

та суперечить діючій судовій практиці в аналогічних справах. Як приклад 

прийняття такого рішення можна навести постанову адміністративного суду 
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першої інстанції, винесену за результатами розгляду податкової справи про 

скасування податкового повідомлення-рішення об’єднаної державної 

податкової інспекції від 12 січня 2017 року [168]. Позовні вимоги 

підприємство обґрунтовувало тим, що податкове повідомлення-рішення 

прийнято інспекцією поза межами своїх повноважень, визначених 

Податковим кодексом України в редакції, чинній з 01 січня 2017 року, 

оскільки у грудні 2016 року до податкового законодавства були внесені зміни 

щодо суб’єктного складу осіб, які наділені повноваженнями складати 

податкові повідомлення-рішення. Так, із 01 січня 2017 року зазначеними 

повноваженнями наділені лише контролюючі органи обласного та 

центрального рівнів, до яких відповідач не належить. Таким чином, з огляду 

на прийняття інспекцією податкового повідомлення-рішення 12 січня 2017 

року, вже після 01 січня 2017 року, а отже, з порушенням законодавства, відтак 

по своїй суті адміністративний позов мав бути задоволений. Протиправність 

прийняття податкових повідомлень-рішень державними податковими 

інспекціями рівнів, нижчих за обласний чи центральний, підтверджуються 

також актуальною судовою практикою, що міститься у судових рішеннях, що 

набрали законної сили [170; 180; 186; 320; 321]. 

Водночас беззаперечно визначити, які саме позаправові фактори 

слугували винесенню хибного судового рішення, неможливо. При цьому 

можна лише припустити, що мали місце недостатній рівень кваліфікації судді 

у спірних правовідносинах, нестача часу для прийняття рішення, поверховий 

розгляд справи, відправлення правосуддя без належної оцінки правовідносин.  

Розвиваючи теорію щодо видів обмежень судового розсуду, висловлену 

ізраїльським професором А. Бараком, в минулому голови Верховного Суду 

Ізраїлю, вважаємо обґрунтованою позицію, що обсяг розсуду суду формується 

з урахуванням процедурних та матеріальних обмежень [21, с. 32–39]. На нашу 

думку, вказаний поділ обсягу свободи реалізації судового розсуду можна 

визначити таким, що здійснюється за характером обмежень. 
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Процедурні обмеження, з позиції вченого, визначаються справедливістю 

та неупередженістю й вбачаються у тому, що вибір діяльності судді не є 

довільним, оскільки обмежений процесуальними нормами, якими 

передбачено варіанти поведінки суду та характерні риси ведення судового 

процесу. Процедурні обмеження корелюються з такими елементами: 

відсутність особистої заінтересованості судді; вмотивованість судового 

рішення; формування розсуду відповідно до наявних доказів; забезпечення 

права на подання відзиву/заперечення/пояснення; дотримання етичних правил 

поведінки судді тощо. 

Матеріальні обмеження характеризуються розумністю й полягають у 

обов’язку суду діяти відповідно до правових норм, розумно та раціонально. 

Сутність розумності науковець розкривав як свідому інтелектуальну боротьбу 

між декількома законними можливостями, де суддя застосовує об’єктивні 

стандарти. Розумне здійснення судового розсуду потребує свідомого акту 

вибору. Суддя має розуміти значення використання судового розсуду. 

Розумність визначається за рахунок суддівського світогляду (сприйняття 

судом власної ролі у справі) та на власному досвіді судді. Отже, обмеження 

судового розсуду мають місце з урахуванням способу, вибору та природи 

факторів, які суддя може взяти до уваги. 

Досліджуючи обсяг свободи реалізації судового розсуду, доречним буде 

також поділити його за способом реалізації на вузький та широкий розсуд. 

Визначення, який розсуд суду має місце, залежить від ступеня, обсягу свободи, 

наявного у суду відносно форми, змісту поведінки при обранні певного 

варіанта в конкретній ситуації. 

Вузький судовий розсуд полягає у тому, що вибір варіантів поведінки 

суддів незначний і сильно обмежений нормами закону. Обсяг вузького 

розсуду, зокрема, зводиться до перевірки судом окремих підстав застосування 

дискреційних повноважень суб’єктом публічної адміністрації; з’ясування, чи 

дотримано строк, порядок використання адміністративного розсуду, чи 

реалізовано повноваження відповідним суб’єктом тощо. 
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Широкий судовий розсуд вбачається у можливості суду обирати спосіб 

власної поведінки з широкого переліку законних альтернатив. Такий розсуд 

має місце при повному розгляді справи та дослідженні всіх фактичних 

обставин. 

Водночас слід зазначити, що існують позиції вчених щодо поділу розсуду 

на обмежений та абсолютний. Враховуючи те, що діяльність судді, завдання 

та процес судочинства здійснюється відповідно до положень процесуального 

законодавства, відтак, на нашу думку, помилковим є твердження про 

існування абсолютного розсуду, а більш доречним визначати такий розсуд 

широким. 

Для розуміння практичного боку реалізації обсягу свободи судового 

розсуду звернемось до адміністративної справи з розгляду податкового спору, 

що розглядалась судами першої та апеляційної інстанцій [167; 171]. Так, за 

результатами апеляційного оскарження апеляційний адміністративний суд 

змінив постанову суду першої інстанції в частині обґрунтування висновків 

суду. При цьому колегія суддів зазначила, що прийняття оскаржуваного 

податкового повідомлення-рішення податковою інспекцією за відсутності на 

те повноважень є самостійною та достатньою підставою для його скасування 

і виключає подальшу перевірку судом правомірності встановлених актом 

порушень законодавства та правомірності розрахунку і застосування 

грошових зобов’язань, оскільки останнє вже не може впливати на правове 

вирішення спору. Таким чином, апеляційний суд фактично встановив 

перевищення судом першої інстанції обсягу судового розсуду при прийнятті 

судового рішення у справі, оскільки використано широкий розсуд замість 

вузького. 

Крім обсягу процесуального розсуду адміністративні суди мають 

здійснювати свої повноваження в певних межах. Слід погодитись, що задля 

недопущення свавілля судовий розсуд не може бути необмеженим.  

Межами судового розсуду є чітко вказані правові положення, які слід 

дотримуватись суду в своїй діяльності та вийти за які він не має право 



 

 

146 

[21, с. 28–29]. З позиції М. Б. Рісного межі розсуду є найбільш об’єктивними 

детермінантами, які впливають на суть рішення, з огляду на те, що суб’єктивна 

оцінка при їх врахуванні, в більшості, відсутня [245, с. 127]. Тобто, під межами 

судового розсуду розуміємо певні законодавчо визначені обмеження вибору 

суддею своєї поведінки, яких слід дотримуватись та які не можуть бути 

проігноровані. 

У юридичній науці межі розсуду класифікують за об’єктивними та 

суб’єктивними критеріями правомірності винесеного рішення [108, с. 46]. 

Об’єктивними межами вважаємо правові норми чи фактичні обставини, що 

існують незалежно від суб’єкта. Зокрема, такими є умови правочинів, позовні 

вимоги, судова практика та правові позиції судів касаційних інстанцій тощо. 

Суб’єктивні межі за своєю суттю залежать від сприйняття й правосвідомості 

судді. Відтак, етичні та моральні вимоги до суддів є межами, яких слід 

дотримуватись судді при відправленні правосуддя. До суб’єктивних меж 

слушно віднести: стандарти та принципи, відображені у правосвідомості 

судді; розуміння суддею власної ролі; зміст законодавства з певного питання, 

рівень сприйняття суддею критеріїв справедливості тощо. 

Іншим критерієм класифікації меж судового розсуду є розмежування його 

за стадіями процесу, тобто деталізація, які межі при реалізації суддею розсуду 

мають місце:  

– в процесі підготовки справи до розгляду (наприклад, при реалізації 

повноважень щодо забезпечення адміністративного позову суд обмежений ч. 5 

ст. 117 КАС України 2005 року та ч. 3 ст. 151 КАС України 2017 року, що 

вказують способи, якими забезпечення позову не допускається);  

– в процесі розгляду справи (наприклад, при призначенні судової 

експертизи розсуд суду обмежений необхідністю з’ясування обставин, які 

потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки тощо – ч. 1 

ст. 81 КАС України 2005 року та ч. 1 ст. 102 КАС України 2017 року); 

– в процесі винесення рішення у справі (наприклад, у випадках здійснення 

судом роз’яснення судового рішення межі розсуду суду полягають у 
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неможливості змінювати при цьому змісту рішення, яке роз’яснюється – ч. 1 

ст. 170 КАС України 2005 року та ч. 1 ст. 254 КАС України 2017 року);  

– на стадії апеляційного провадження (наприклад, оцінюючи подану 

апеляційну скаргу на предмет дотримання необхідних вимог, які висуваються 

до її подання, межами судового розсуду будуть визначені процесуальним 

законодавством підстави для повернення та відмови у відкритті апеляційного 

провадження, передбачені у ст. 189 КАС України 2005 року та ст. ст. 298, 299 

КАС України 2017 року);  

– в процесі касаційного оскарження (при перегляді справи в касаційному 

порядку межами розсуд суду обмеження повноважень досліджувати докази, 

встановлювати та визнавати доведеними обставини, які не були встановлені у 

судовому рішенні – ч. 1 ст. 220 КАС України 2005 року та ч. 2 ст. 341 

КАС України 2017 року). 

Розуміння, який обсяг та межі розсуду наявні у судді на тій чи іншій стадії 

є важливим для встановлення, чи було суддею дотримано процесуальних норм 

права й чи не відбулось порушення процесу або виходу за межі розсуду. 

Зазначаючи про межі та обсяги свободи здійснення суддею процесуальної 

діяльності помилковим буде проігнорувати ту обставину, що на практиці 

часто трапляються ситуації, за яких власне передчуття справедливості та 

внутрішнє переконання судді не можуть дати відповіді, як правильно 

вирішити справу. Професор Р. Циппеліус описує такі ситуації, як перебування 

судді на межі зважування міркувань «за» та «проти», що залишає йому простір 

для вирішення. Таким чином, судові рішення не знаходять, а «виважують», 

«вимірюють» [333, с. 38]. 

Як приклад наведемо адміністративну судову справу, в якій розглядались 

адміністративні вимоги підприємства до конкурсного комітету з підготовки та 

проведення конкурсів на перевезення пасажирів на внутрішньообласних 

міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування 

обласної державної адміністрації про визнання протиправними та скасування 

рішення в частині недопущення позивача до участі у конкурсі та наказу в 
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частині введення в дію рішення конкурсного комітету, зобов’язання вчинити 

дії. Так, постановляючи судове рішення про задоволення позовних вимог 

місцевий адміністративний суд обґрунтовував свою позицію тим, що 

ефективний засіб правового захисту має забезпечити поновлення порушеного 

права і одержання особою бажаного результату. З огляду на відсутність у суду 

повноважень перебирати на себе функції відповідного органу та своїм 

рішенням визначати переможця конкурсу, суд вирішив, що належним та 

ефективним способом захисту порушення прав у спірних правовідносинах є 

зобов’язання відповідача відновити порушені права шляхом прийняття 

рішення відповідно до вимог власного порядку на підставі поданих позивачем 

документів для участі у конкурсі. При цьому займаючи активну позицію та 

реалізовуючи судовий контроль, судом також зобов’язано відповідача надати 

у встановлені строки звіт про виконання судового рішення [261]. 

Іншим прикладом розглянутої адміністративної справи, що потребувало 

«виваженого» рішення судді, є спір про повернення пенсійним фондом 

підприємству сум відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку 

пільгових пенсій за період 01 січня 2015 року по 30 квітня 2015 року. 

Обґрунтовуючи своє рішення, апеляційний адміністративний суд зазначив, що 

в період між 01 січня 2015 року та 01 січня 2016 року діюче законодавство про 

відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій 

сільськогосподарськими товаровиробниками, які були платниками 

фіксованого сільськогосподарського податку, суперечило положенням 

Податкового кодексу України. Водночас дослідивши обставини справи, 

врахувавши практику Європейського суду з прав людини щодо забезпечення 

та дотримання принципу верховенства права, суд дійшов висновку про 

правомірність задоволення позовних вимог, оскільки в даному випадку мало 

місце позбавлення позивача юридичних переваг, які йому були надані Законом 

України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» в 

попередній редакції [172]. 
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Слід зазначити, що питання судового розсуду, як і діяльності суду в 

цілому, наділено різним змістом залежно від інстанції суду, яка здійснює 

розгляд справи (суд першої, апеляційної чи касаційної інстанції наділений 

власним судовим розсудом), а також залежно від мети розсуду (розсуд 

спрямований для організації розгляду та вирішення справи; або розсуд 

реалізується при винесення судового рішення з метою правового захисту та 

відновлення порушених прав, інтересів). 

Перед тим як прийняти рішення по суті спору адміністративним судом, 

законодавець встановив коло питань, які суд зобов’язаний вирішити. Перелік 

таких питань встановлений у статті 161 КАС України 2005 року та у статті 244 

КАС України 2017 року. Так, до компетенції суду входить обов’язок 

вирішити: які обставини (факти), якими обґрунтовані позовні вимоги та 

заперечення відповідача, мали місце; які докази підтверджують позиції сторін; 

наявність інших фактичних даних та підтверджуючих доказів, що мають 

значення для вирішення справи; яку правову норму слід застосувати у даних 

правовідносинах; позов підлягає задоволенню чи відмові; розподіл судових 

витрат; наявність підстав допустити негайне виконання рішення; наявність 

підстав для скасування заходів забезпечення позову. 

Здійснивши перевірку та дослідження обставин справи, адміністративний 

суду приймає рішення, в якому викладає свою оцінку щодо таких фактів: 

 правомірність / неправомірність застосування суб’єктом публічної 

адміністрації адміністративного розсуду відповідно до положень 

законодавства та наданих повноважень; 

 наявність / відсутність порушень прав та інтересів фізичних чи 

юридичних осіб з боку суб’єкта публічної адміністрації, яким реалізовано 

адміністративний розсуд; 

 чи є вказані у позові причини та обставини наслідком порушення прав 

та законних інтересів фізичних або юридичних осіб. 
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У випадку, коли встановлено порушення застосування адміністративного 

розсуду, адміністративний суд зобов’язаний вжити заходів для усунення 

порушення та відновлення порушених прав, а також заходи для притягнення 

до відповідальності суб’єкта публічної адміністрації, яким реалізовано 

адміністративний розсуд з порушенням, або зобов’язати певний компетентний 

орган вжити таких заходів. Таке процесуальне право суду передбачено, 

зокрема, у статті 166 КАС України 2005 року, статті 249 КАС України 2017 

року, що полягає у можливості постановити окрему ухвалу суду у разі 

виявлення під час розгляду справи порушення закону. Як приклад 

використання такого права можна навести окрему ухвалу окружного 

адміністративного суду, яка постановлена судом після встановлення обставин, 

що оскаржуване податкове повідомлення-рішення було підписано посадовою 

особою, яка не мала законних підстав для підпису, та скріплено печаткою 

податкового органу, який не проводив перевірку [124]. Таким чином, суд 

своєю окремою ухвалою довів до відома прокуратуру та вищі територіальні 

органи фіскальної служби про виявлені обставини та зобов’язав вжити заходів 

щодо усунення причин і умов, що сприяли встановленому судом порушенню. 

В іншій окремій ухвалі окружного адміністративного суду судом також 

виявлено порушення закону, яке полягало у некоректному зазначені органами 

державної податкової служби платника, якому збільшено суму грошового 

зобов’язання, що фактично є порушенням вимог складання податкового 

повідомлення-рішення [123]. Відтак, судом зобов’язано вжити необхідних 

заходів для усунення такого порушення. 

Недодержання законодавства під час розгляду справи можуть 

встановлюватись і Верховним Судом України, у зв’язку з чим суд також вправі 

постановити окрему ухвалу для вжиття необхідних заходів. Так, в окремій 

ухвалі колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного 

Суду України  викладено виявлене судом тривале порушення у формі 

умисного невжиття належних заходів до забезпечення повного повернення 



 

 

151 

енергогенеруючим компаніям заборгованості за бюджетною позичкою та 

зобов’язано усунути причини й умови, що сприяли порушенню закону [122]. 

Слід зауважити, що суди не активно реалізують зазначене право й тому 

кількість постановлених окремих ухвал є досить невеликою. Відтак 

складається враження, що суди в більшості не бажають втручатись глибше у 

процес реалізації суб’єктами публічної адміністрації їх повноважень. 

Однак суд зобов’язаний контролювати межі здійснення своїх 

повноважень, щоб випадково не перевищити функцію контролю та не 

здійснити дискреційні повноваження замість суб’єкта публічної адміністрації 

задля відновлення порушених прав. Судові органи у будь-якому випадку не 

мають підставляти своє власне рішення замість адміністративного розсуду 

суб’єкта публічної адміністрації. У такому випадку суд може лише зобов’язати 

уповноваженого суб’єкта повторно розглянути питання чи подану заявником 

заяву, скаргу тощо для прийняття відповідного рішення згідно зі своїми 

дискреційними повноваженнями. Зазначене зумовлене тим, що судова влада є 

лише певними сходами між неминучим адміністративним розсудом і 

ефективним управлінням. 

Прикладом як належить суду розмежовувати власний процесуальний 

розсуд від адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації є 

постанова місцевого адміністративного суду про визнання протиправною та 

скасування постанови, зобов’язання вчинити певні дії [196]. Так, частково 

задовольняючи позов адміністративний суд зазначив, що з огляду на 

положення КАС України він не може втручатись у дискрецію поза межами 

перевірки та перебирати на себе повноваження щодо вирішення завдань, які 

законодавством віднесено до компетенції іншого органу. Таким чином, у цій 

частині заявлених позовних вимог судом було відмовлено у задоволені, проте 

зобов’язано суб’єкта публічної адміністрації повторно розглянути заяву 

позивача з урахуванням висновків суду. 

Разом із тим у судовій практиці трапляються й рішення, якими суд при 

винесенні рішення по суті справи перевищує свої повноваження. Зокрема, 
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колегією суддів апеляційного адміністративного суду своєю постановою [178] 

частково було скасовано постанову суду першої інстанції в частині 

зобов’язання уповноваженого суб’єкта скласти висновок про призначення 

одноразової грошової допомоги та прийняття рішення про призначення такої 

допомоги у зв’язку із встановленням інвалідності внаслідок захворювання, 

пов’язаного із проходженням служби в органах внутрішніх справ. Зазначені 

дії суд апеляційної інстанції мотивував тим фактом, що заява позивача щодо 

вирішення питання про надання йому одноразової грошової допомоги по суті 

не розглядалась, рішення з питання призначення позивачу такої допомоги 

уповноваженим органом не приймалось. Отже, зобов’язуючи відповідача без 

розгляду по суті прийняти позитивне рішення з даного питання, суд першої 

інстанції втрутився у дискреційні повноваження суб’єкта публічної 

адміністрації. 

З урахуванням вказаного вище логічним буде зазначити, що свобода 

вибору варіанта судового рішення у процесі розгляду справи виникає за 

необхідності вчинення певної процесуальної дії й обмежується межами 

допустимості діяти на власний розсуд [281, с. 54–55].  

На нашу думку, ефективне розв’язання проблеми щодо здійснення 

процесуальної діяльності адміністративного суду у визначених 

законодавством межах пов’язане, зокрема, з їх закріпленням на законодавчому 

рівні. У зв’язку з чим вважаємо, що статтю 244 КАС України 2017 року варто 

викласти в новій редакції: 

«Стаття 244. Процесуальна діяльність адміністративного суду 

1. В процесі розгляду та вирішення адміністративних справ 

адміністративний суд здійснює процесуальну діяльність. Процесуальна 

діяльність адміністративного суду полягає у здійсненні повноважень, 

передбачених процесуальним законодавством, з метою виконання завдання 

адміністративного судочинства. 

2. Повноваження адміністративного суду реалізуються шляхом 

використання процесуального розсуду. Процесуальний розсуд 
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адміністративного суду вчиняється в межах справедливості, вмотивованості, 

розумності, раціональності. 

Справедливість полягає у неупередженому та однаковому поводженні 

судді з учасниками судового процесу. 

Вмотивованість зобов’язує суд пояснювати та обґрунтовувати власне 

рішення. 

Розумність зводиться до обов’язку судді діяти свідомо з метою обрання 

найоптимальнішого варіанта. 

Раціональність прийняття розсуду зобов’язує суд співвідносити свої дії та 

рішення з положеннями законодавства, моральними нормами та фактичними 

обставинами справи. 

3. У випадках виявлення адміністративним судом адміністративного 

розсуду (дискреційних повноважень) під час перевірки законності прийнятого 

рішення, вчинених дій чи допущення бездіяльності суб’єктами, 

уповноваженими на здійснення владно-управлінських функцій, судом 

підлягає з’ясуванню: чи були законні підстави для вчинення розсуду; чи 

дотримано межі вчинення розсуду; чи вчинено розсуд у спосіб, визначений 

законодавством; чи дотримано мету, з якою надані повноваження на вчинення 

розсуду; чи обґрунтовано застосовано розсуд; чи не відбулось втручання 

інших осіб або упередженості в процесі реалізації розсуду; чи дотримано 

строк, відведений для вчинення розсуду; чи вчинено розсуд належним 

суб’єктом, якого законодавством наділено відповідними повноваженнями на 

здійснення розсуду. 

4. Під час ухвалення рішення суд вирішує питання: 

1) чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та 

заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; 

2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та 

докази на їх підтвердження; 

3) яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин; 

4) чи слід позов задовольнити або в позові відмовити; 
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5) як розподілити між сторонами судові витрати; 

6) чи є підстави допустити негайне виконання рішення; 

7) чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову». 

Разом із тим реалізувавши процесуальний розсуд, адміністративний суд 

робить висновки по суті розглянутої справи, зміст яких дослідимо та 

проаналізуємо далі.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідження перевірки адміністративним судом адміністративного 

розсуду суб’єктів публічної адміністрації допомогло сформувати такі 

висновки. 

1. Процесуальне законодавство до прийняття нової редакції КАС України 

2017 року прямо не визначало переліку способів захисту в адміністративних 

судах, на який позивач міг би опиратись при поданні адміністративного 

позову. Однак констатуємо, що закріплення способів судового захисту 

окремою статтею є доцільним заходом, оскільки ця норма сприятиме 

визначенню та конкретизації позивачем своїх вимог, належному з’ясуванню 

судом обставин порушення прав, свобод та інтересів, за захистом яких 

звертається позивач. 

З метою усунення неузгодженості в розмежуванні юрисдикції судів 

запропоновано розширити статтю 19 КАС України 2017 року, доповнивши її 

частиною четвертою такого змісту: 

«4. Справи, на які поширюється адміністративна юрисдикція, мають 

відповідати таким ознакам: 

 учасники справи перебувають у публічних правовідносинах;  

 між учасниками справи існує правовий спір; 

 один із учасників справи є суб’єктом владних повноважень; 
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 спір виник у зв’язку з реалізацією суб’єктом владних повноважень 

публічно-владних управлінських функцій; 

 наявний публічний інтерес. 

Відсутність однієї з ознак адміністративної юрисдикції свідчить, що 

справа підлягає розгляду в іншому, ніж адміністративне, судочинстві». 

Процесуальними проблемами, які створюють низький рівень 

ефективності судового захисту в Україні, є такі: формальне ставлення судів до 

дотримання принципів судочинства; низький рівень єдності та послідовності 

правозастосовної практики; недосконалість правил та неузгодженість у 

розмежуванні юрисдикції судів; неефективність окремих процесуальних 

інструментів для захисту прав та інтересів позивачів; надмірна тривалість 

розгляду справ; низький рівень правової культури та зловживання 

процесуальними правами учасниками процесу тощо. Подолання зазначених 

проблем вбачається, зокрема, за допомогою оновленої редакції кодексу 

адміністративного судочинства, прийнятої у 2017 року. 

2. Автором запропоновано класифікувати процесуальну діяльність 

адміністративного суду за критеріями: 

 залежно від ініціатора: діяльність реалізується за ініціативою суду; 

діяльність суду розпочинається за заявою/клопотанням учасника судового 

процесу; 

 за місцем реалізації: в судовому засіданні; поза межами фактичного 

місцезнаходження суду;  

 за порядком здійснення повноважень: звичайні повноваження; 

спеціальні повноваження; 

 залежно від стадії адміністративного процесу в суді: на етапі 

порушення адміністративної справи; на етапі підготовки справи до судового 

розгляду; на етапі судового розгляду справи; на етапі ухвалення рішення у 

справі; на етапі апеляційного оскарження судового рішення суду першої 
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інстанції; на етапі касаційного перегляду судового рішення судів попередніх 

інстанцій. 

Такий розподіл прояснить природу діяльності суду, зв’язок між діями 

суду під час здійснення адміністративного судочинства та обставинами 

справи, які спонукають суд діяти певним шляхом. Аналіз процесуальної 

діяльності суду сприятиме виявленню незаконних дій суду в процесі розгляду 

справи. 

За результатами аналізу судової практики розгляду адміністративних 

справ автором виділено форми зловживання адміністративним судом 

наданими йому процесуальними повноваженнями. Зловживання судом 

повноваженнями спричинюють відхилення від належного з’ясування 

обставин справи та встановлення істини у спорі, в результаті чого законність 

прийнятого судового рішення викликає сумніви. Такі зловживання 

проявляються у:  

 покладенні обов’язку надання відповідних підтверджуючих 

документів своєї невинуватості на позивача, а не на суб’єкта публічної 

адміністрації;  

 ігноруванні меж предмета доказування, що призводить то безкінечного 

дослідження усієї доказової бази та усіх можливих обставин справи;  

 знецінення критеріїв оцінювання доказів, що полягає в ігноруванні 

прямих доказів, ставлячи під сумнів їх дійсність і законність та інкримінуючи 

їх підробку.  

З метою недопущення подібних зловживань адміністративним судам слід 

дотримуватись меж своєї діяльності. 

У результаті проведеного аналізу автором запропоновано законодавчо 

визначити термін процесуального розсуду адміністративного суду шляхом 

доповнення пунктом 25 частину 1 статті 4 «Визначення термінів» КАС 

України 2017 року, виклавши його таким чином: 
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«25) процесуальний розсуд адміністративного суду – здатність суду 

здійснювати вибір серед можливих варіантів поведінки у визначених 

законодавством межах з метою обрання найоптимальнішого варіанта». 

3. З’ясовано, що обсяг розсуду становить сукупність законних можливих 

альтернатив поведінки в певній ситуації, що відрізняються залежно від 

обставин, підстав, умов. Обсяг судового розсуду визначається через 

положення статей 2 КАС України 2005 та 2017 років, якими передбачено 

елементи, які перевіряє адміністративний суд з метою підтвердження, що 

суб’єктом публічної адміністрації було прийнято рішення (вчинено діяльність, 

бездіяльність) з твердим переконанням і розумінням ситуації. Задля 

недопущення свавілля судовий розсуд не може бути необмежений і має 

чинитись з чітким дотриманням правових положень, щоб випадково не 

перевищити свою функцію контролю та не здійснити дискреційні 

повноваження замість суб’єкта публічної адміністрації. 

Під межами судового розсуду запропоновано розуміти певні законодавчо 

визначені обмеження вибору суддею своєї поведінки, яких слід дотримуватись 

та які не можуть бути проігноровані. Ефективне розв’язання проблеми щодо 

здійснення процесуальної діяльності адміністративного суду у визначених 

законодавством межах пов’язане, зокрема, із їх закріпленням на 

законодавчому рівні. У зв’язку з чим вважаємо, що статтю 244 КАС України 

2017 року варто викласти в новій редакції: 

«Стаття 244. Процесуальна діяльність адміністративного суду 

1. В процесі розгляду та вирішення адміністративних справ 

адміністративний суд здійснює процесуальну діяльність. Процесуальна 

діяльність адміністративного суду полягає у здійсненні повноважень, 

передбачених процесуальним законодавством, з метою виконання завдання 

адміністративного судочинства. 

2. Повноваження адміністративного суду реалізуються шляхом 

використання процесуального розсуду. Процесуальний розсуд 
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адміністративного суду вчиняється в межах справедливості, вмотивованості, 

розумності, раціональності. 

Справедливість полягає у неупередженому та однаковому поводженні 

судді з учасниками судового процесу. 

Вмотивованість зобов’язує суд пояснювати та обґрунтовувати власне 

рішення. 

Розумність зводиться до обов’язку судді діяти свідомо з метою обрання 

найоптимальнішого варіанта. 

Раціональність прийняття розсуду зобов’язує суд співвідносити свої дії та 

рішення з положеннями законодавства, моральними нормами та фактичними 

обставинами справи. 

3. У випадках виявлення адміністративним судом адміністративного 

розсуду (дискреційних повноважень) під час перевірки законності прийнятого 

рішення, вчинених дій чи допущення бездіяльності суб’єктами, 

уповноваженими на здійснення владно-управлінських функцій, судом 

підлягає з’ясуванню: чи були законні підстави для вчинення розсуду; чи 

дотримано межі вчинення розсуду; чи вчинено розсуд у спосіб, визначений 

законодавством; чи дотримано мету, з якою надані повноваження на вчинення 

розсуду; чи обґрунтовано застосовано розсуд; чи не відбулось втручання 

інших осіб або упередженості в процесі реалізації розсуду; чи дотримано 

строк, відведений для вчинення розсуду; чи вчинено розсуд належним 

суб’єктом, якого законодавством наділено відповідними повноваженнями на 

здійснення розсуду. 

4. Під час ухвалення рішення суд вирішує питання: 

1) чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та 

заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; 

2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та 

докази на їх підтвердження; 

3) яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин; 

4) чи слід позов задовольнити або в позові відмовити; 
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5) як розподілити між сторонами судові витрати; 

6) чи є підстави допустити негайне виконання рішення; 

7) чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову». 

Загалом за результатами здійснення судової перевірки адміністративної 

справи суд має приділити увагу питанням: 1) правомірності (у межах та 

відповідно до законодавства) застосування адміністративного розсуду 

суб’єктом публічної адміністрації; 2) наявності порушень прав, свобод та 

інтересів осіб суб’єктами публічної адміністрації під час здійснення ними 

адміністративного розсуду; 3) відповідності причин та обставин позову 

наслідкам порушення прав, свобод та інтересів осіб, яке відбулось у зв’язку з 

чиненням адміністративного розсуду.  

  



 

 

160 

РОЗДІЛ 3  

СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

РОЗСУДУ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

3.1 Повноваження адміністративного суду при вирішенні справи 

 

Розмежування процесуального розсуду адміністративного суду від 

адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації забезпечується 

положеннями статей 6 та 9 Конституції України, а застосування судами 

адміністративної юрисдикції процесуального розсуду безпосередньо в процесі 

розгляду адміністративних справ забезпечується у статті 162 КАС України 

2005 року та статті 245 КАС України 2017 року, які визначають повноваження 

адміністративного суду при вирішенні справи. 

Без суддівського розсуду практично неможливе правосуддя. Реалізація 

суддівського розсуду можлива в різних судочинствах (адміністративному, 

цивільному, господарському, кримінальному) та на усіх стадіях судового 

процесу. Суддівський розсуд в адміністративному процесі застосовується при 

вчиненні конкретних процесуальних дій на відповідних стадіях процесу, що 

врегульовано приписами адміністративного процесуального кодексу.  

Мета процесуального розсуду суду полягає у пошуку справедливого 

найоптимальнішого варіанта вирішення справи відповідно до законодавчих 

норм і фактичних обставин справи. Варто підкреслити, що значення розсуду 

суду вбачається також в усуненні прогалин у врегулюванні певних 

правовідносин. Зазначене реалізується шляхом використання аналогії права 

чи аналогії закону, що передбачено частиною 6 статті 7 КАС України 2017 

року. 

Належне застосування судом процесуального розсуду підтверджує 

дотримання принципу верховенства права в адміністративному судочинстві, 

забезпечує справедливе вирішення справи, гарантує дотримання 

процесуальних прав учасників процесу. 
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Законодавцем визначено, що при вирішенні справи по суті до компетенції 

адміністративного суду належить прийняття рішення у справі про задоволення 

позову повністю або частково, про відмову у задоволенні позову повністю або 

частково. При цьому процесуальним кодексом визначено перелік 

повноважень, які може застосувати суд у разі задоволення адміністративного 

позову. Коментар до статті 162 КАС України 2005 року повноваження суду 

визначає як види висновків суду по суті позовних вимог, які останній має 

зробити у разі задоволення позову [71, с. 458]. 

Слід зауважити, що за редакцією КАС України 2017 року стаття про 

повноваження суду була значно розширена законодавцем. Так, позитивними є 

зміни щодо переліку рішень, які суд уповноважений прийняти за статтею 162 

КАС України 2005 року та які з них доповнено у статтею 245 КАС України 

2017 року. 

За КАС України 2005 року перші три повноваження суду визначено як 

(пункти 1–3 частини 2 статті 162 КАС України 2005 року) [72]: 

 визнання протиправними рішення суб’єкта владних повноважень чи 

окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання 

нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього 

рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення; 

 зобов’язання відповідача вчинити певні дії; 

 зобов’язання відповідача утриматись від вчинення певних дій. 

Дані повноваження у КАС України 2017 року зазнали змін, які полягали 

у його розподілі на окремі повноваження залежно від форми реалізації 

адміністративного розсуду й у подальшому були сформовані як (пункти 1–4 

частини 2 статті 245 КАС України 2017 року) [204]:  

 визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи 

окремих його положень;  

 визнання протиправним та нечинним індивідуального акта чи окремих 

його положень;  
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 визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та 

зобов’язання утриматись від вчинення певних дій;  

 визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною 

та зобов’язання вчинити певні дії. 

Можна вважати позитивним подібне уточнення компетенції суду при 

вирішенні справи, оскільки воно буде сприяти кращому розумінню, якого 

результату слід очікувати у конкретній справі. 

Із зазначених повноважень вбачається, що першочергово суд має визнати 

протиправним рішення суб’єкта владних повноважень чи окремих його 

положень, дій чи бездіяльності. Під протиправністю слід розуміти 

незаконність чи невідповідність правовому акту вищої юридичної сили. У 

випадках, коли суд дійшов висновку про скасування чи визнання нечинним 

рішення чи окремих його положень, на суд покладається обов’язок визначити 

момент, з якого таке рішення буде вважатись скасованим або нечинним: з 

моменту прийняття судового рішення, тобто на майбутнє; з моменту 

прийняття оскаржуваного рішення суб’єкта владних повноважень; з моменту 

прийняття нормативного акта, що має вищу юридичну силу, й якому 

суперечить оскаржуване рішення тощо. 

Для забезпечення правильного та однакового застосування 

адміністративними судами норм КАС України при ухваленні рішення суду 

Пленум Вищого адміністративного суду України у постанові «Про судове 

рішення в адміністративній справі» [228] роз’яснив таке. Відповідно до 

пункту 10.2. суди повинні мати на увазі, що одночасне застосування обох 

способів захисту порушеного права – визнання спірного акта нечинним та 

скасування такого акта – є помилковим, оскільки скасування застосовується у 

випадку, коли акт не породжує жодних правових наслідків від моменту 

прийняття такого акта. Визнання акта нечинним тягне за собою втрату його 

чинності з моменту набрання чинності судового рішення. 
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Особливість діяльності суду за наслідками розгляду справи про визнання 

нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає 

правовому акту вищої юридичної сили полягає у тому, що суд має зобов’язати 

орган, який видав оскаржуваний акт, опублікувати резолютивну частину 

рішення суду у виданні, в якому такий акт був офіційно оприлюднено. Дане 

положення закріплено як у статті 171 КАС України 2005 року, так і у статті 265 

КАС України 2017 року. 

Приймаючи рішення у справі щодо визнання протиправними дії суб’єкта 

владних повноважень, у більшості випадків на адміністративний суд також 

покладаються повноваження щодо зобов’язання суб’єкта владних 

повноважень утриматись від вчинення певних дії, і навпаки, у справах про 

визнання протиправною бездіяльність суд уповноважений зобов’язати 

відповідача вчинити певні дії. Зазначені повноваження суду покликані 

сприяти запобіганню порушенню прав, свобод та інтересів позивачів.  

Для кращого та однакового розуміння вказаних положень законодавець 

встановив аналогічні повноваження суду у новій редакції процесуального 

кодексу у частинах 3 та 4 статті 245 КАС України 2017 року. Так, у випадках 

скасування нормативно-правового чи індивідуального акта з метою захисту 

прав, свобод та інтересів позивача суд вправі вчиняти необхідні дії для їх 

відновлення. У справах щодо визнання бездіяльності протиправною суд може 

зобов’язати суб’єкта владних повноважень прийняти рішення на користь 

позивача, однак дане повноваження викладене із застереженням, що таке 

прийняття рішення не повинно передбачати місце адміністративного розсуду 

суб’єкта владних повноважень. В протилежному випадку, дії суду мають бути 

спрямовані на покладення на суб’єкта владних повноважень обов’язку 

вирішити питання, щодо якого звернувся позивач, з урахуванням правової 

оцінки судового рішення.  

Використання зазначених повноважень адміністративними судами вже 

має місце у судовій практиці. Зокрема, розглядаючи справу про визнання дій 

міської ради протиправними та зобов’язання вчинити дії апеляційним 



 

 

164 

адміністративним судом, досліджено, що за своєю правовою природою 

повноваження відповідача щодо надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою є дискреційним повноваженням та виключною компетенцією 

уповноваженого органу. При цьому суд не може втручатись у дискрецію 

(вільний розсуд) відповідача, підміняти чи перебирати на себе повноваження. 

У результаті дослідження фактичних обставин справи, відповідно до вимог 

частини 4 статті 245 КАС України 2017 року, судом прийнято рішення, яким 

зобов’язано відповідача повторно розглянути заяви позивача про продовження 

терміну дозволу, враховуючи зазначену правову позицію суду [183]. 

Іншим нововведенням та збільшенням компетенції суду стало введення у 

частину 5 статті 245 КАС України 2017 року повноваження суду 

зобов’язувати суб’єкта владних повноважень приймати новий нормативно-

правовий акт на заміну акту, визнаного незаконним. Вказане право 

адміністративний суд може реалізувати за результатами виявлення ним 

недостатньої правової урегульованості відповідних публічно-правових 

відносин, що можуть призвести до порушення прав, свобод та інтересів 

невизначеного кола осіб. 

Наскільки корисним буде таке положення, чи не буде втручання з боку 

суду у розсуд суб’єкта владних повноважень та наскільки добросовісно 

відповідачем – суб’єктом владних повноважень вирішуватиметься питання, 

щодо якого звернувся позивач, з огляду на позицію суду, на всі ці питання 

зможемо отримати відповіді лише з плином часу після напрацювання певної 

судової практики за частинами 3–5 статті 245 КАС України 2017 року. Наразі 

зауважимо, що надання таких повноважень адміністративному суду, на нашу 

думку, має свої переваги, оскільки при вирішенні судового спору, що виник з 

суб’єктом публічної адміністрації, першочерговим завданням є захист від 

порушень з боку суб’єктів публічної адміністрації і відновлення порушених 

прав, свобод та інтересів. Відтак вказані повноваження будуть сприяти 

отриманню належної сатисфакції позивачем від незаконних рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації. 
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Аналізуючи судову практику, слід зазначити, що досить велика кількість 

справ розглядається адміністративними судами щодо оскарження рішень, дій 

та бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації. Наведемо декілька 

прикладів розгляду таких справ, за результатами яких суд використовував 

одне з таких повноважень. Так, адміністративним судом було розглянуто 

справу за позовом фізичної особи до Фонду державного майна України з 

вимогою визнати протиправним та скасувати рішення та наказ про 

позбавлення його кваліфікаційного свідоцтва [191]. З обставин справи 

вбачається, що рішення суб’єкта владних повноважень було прийнято на 

підставі результатів рецензування звітів позивача, який працює у штаті 

відповідача. Так, комісія з рецензування дійшла висновку, що звіти про оцінку 

позивача не відповідають вимогам нормативно-правових актів оцінки майна, 

є неякісними та непрофесійними та не можуть бути використані. Однак 

досліджуючи фактичні обставини справи, суд задовольнив позовні вимоги, а 

суд апеляційної інстанції залишив без змін прийняте рішення, з огляду на те, 

що підстави для анулювання свідоцтва позивача були відсутні, факт грубого 

порушення законодавства відповідачем не доведено.  

Отже, у даній справі було оскаржено рішення суб’єкта публічної 

адміністрації, а саме рішення індивідуальної дії – рішення, яке є актом 

одноразового застосування норм права, оскільки поширює свою дію на 

конкретних осіб та стосується конкретної ситуації. Таким чином, 

задовольняючи позовні вимоги, адміністративним судом було використано 

такі повноваження, як визнання протиправним рішення суб’єкта владних 

повноважень та скасування такого рішення. 

Іншою конкретизацією за новою редакцією процесуального кодексу було 

уточнення повноваження суду про стягнення з відповідача коштів, що окремо 

передбачено у пункті 4 частини 2 статті 162 КАС України 2005 року. Так, у 

пункті 5 частини 2 статті 245 КАС України 2017 року таке повноваження 

викладено як застереження з умовою прийняття судом одного з рішень, 

зазначених у пунктах 1–4 (про які йшлося вище), тоді буде можливим 



 

 

166 

здійснити стягнення з відповідача – суб’єкта владних повноважень коштів на 

відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або 

бездіяльністю. Керуючись вказаним положенням, вимога про стягнення 

коштів є додатковою до основної про визнання протиправними рішень, дій чи 

бездіяльності, й може бути задоволена судом на розсуд суду лише у разі 

прийняття позитивного рішення щодо основних позовних вимог. 

З метою визнання прав за приватними особами у галузі адміністративного 

права Комітет Міністрів Ради Європи ухвалив Рекомендації Rec № (2003) 16 

щодо виконання рішень адміністративних і судових органів у галузі 

адміністративного права, в яких, зокрема, рекомендував державам-членам при 

виконанні судових рішень, що тягнуть за собою обов’язок виплати грошової 

суми: забезпечувати виконання цього зобов’язання в межах розумного строку; 

не допускати ситуацій браку коштів, що могло б завадити виконати 

зобов’язання; розглядати можливість арешту майна адміністративних органів 

у разі невиконання судових рішень [202]. 

До переліку повноважень адміністративного суду, які не зазнали змін у 

новій редакції процесуального кодексу, та якими він також може 

користуватись, віднесено прийняття судового рішення про: 

 тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності 

об’єднання громадян; 

 визнання наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта 

владних повноважень; 

 примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян; 

 примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі 

України. 

Щодо висновку суду про визнання наявності чи відсутності компетенції 

між суб’єктами владних повноважень, очевидним є те, що предметом розгляду 

такого спору буде з’ясування, який із органів володіє повноваженнями у 

ситуації, що склалась. Водночас слід погодитись із позицією, що такі 
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повноваження адміністративного суду у більшості будуть вживатись у 

поєднанні з повноваженнями щодо визнання протиправними та скасування 

рішення або дій, які у наслідку призвели до втручання у компетенції іншого 

органу. 

Однак для уникнення суперечок у майбутньому, Пленум Вищого 

адміністративного суду у пункті 10.6 постанови «Про судове рішення в 

адміністративній справі» роз’яснив необхідність зазначати про визнання 

наявності чи відсутності компетенції суб’єкта владних повноважень у спорах 

з приводу реалізації компетенції між ними [228]. 

Нова редакція КАС України 2017 року додатково містить повноваження 

щодо справ, які стосуються затримання та звільнення іноземця або особи без 

громадянства, й полягають у наявності компетенції прийняти судове рішення 

про: 

 затримання з метою ідентифікації та (або) забезпечення примусового 

видворення за межі території України або про продовження строку такого 

затримання; 

 затримання до вирішення питання про визнання її біженцем або 

особою, яка потребує додаткового захисту в Україні; 

 затримання з метою забезпечення її передачі відповідно до 

міжнародних договорів України про реадмісію; 

 звільнення на поруки підприємства, установи чи організації; 

 зобов’язання внести заставу. 

Доцільність доповнення такого широкого кола повноважень 

адміністративного суду наразі не є зрозумілою, однак чітко відомі підстави 

таких дій, які спричинені наявністю таких факторів, як політичні мотиви, 

заплутана ситуація на сході країни, збільшення кількості біженців у світі, що 

стали основними чинниками, які спонукали законодавця до доповнення статті 

такими повноваженнями. Дані повноваження адміністративного суду не є 

новими в цілому й використовувались у діяльності суду раніше. 
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Визначені повноваження адміністративний суд може реалізувати у 

випадку встановлення факту порушення прав, свобод та інтересів позивача 

суб’єктами публічної адміністрації та необхідності їх відновлення. Однак 

вказаний перелік повноважень не є виключним, у зв’язку з чим законодавцем 

у цій же статті конкретизована можливість суду постановити рішення про 

інший спосіб захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших 

суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів 

владних повноважень, який не суперечить закону і забезпечує ефективний 

захист таких прав, свобод та інтересів.  

Зокрема, у справі за результатами розгляду адміністративного позову 

фізичної особи до Управління Державної казначейської служби України у 

м. Донецьку, Управління праці та соціального захисту населення Кіровської 

районної у м. Донецьку ради про стягнення заробітної плати та середнього 

заробітку за час затримки виплати заробітної плати та зобов’язання вчинити 

певні дії, адміністративним судом позов задоволено повністю [190]. Рішення 

суду обґрунтовано доведеністю вини відповідача-1 щодо невиплати позивачу 

заробітної плати та не проведення остаточного розрахунку при звільненні. 

Водночас судом допущено негайне виконання постанови суду в частині 

присудження виплати позивачу заробітної плати в межах суми стягнення за 

один місяць. Таким чином, у даній справі адміністративний суд реалізував 

повноваження щодо стягнення з відповідачів коштів. Із зазначеного судового 

рішення вбачаємо, що адміністративний суд не обмежений у виборі способів 

відновлення права особи, порушеного владними суб’єктами, а вправі обрати 

найбільш ефективний спосіб відновлення порушеного права, який відповідає 

характеру такого порушення.  

Досліджуючи повноваження адміністративного суду при винесенні 

судового рішення, варто звернути увагу на історичні корені адміністративного 

судочинства, зафіксовані у проекті Закону про суди в адміністративних 

справах в Українській Народній Республіці [9, с. 363–364, 483–484]. Так, 
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артикль (стаття) 80 вказаного закону містить обсяг влади адміністративного 

суду, що передбачає повноваження:  

 залишити без наслідків позовну заяву, якщо виявиться, що вона подана 

безпідставно. Для уникнення зловживання правом на подачу позову вже на 

початку ХІХ століття існував механізм покарання позивачів штрафом, якщо 

виявлялась безпідставність і неслушність поданого позову; 

 скасувати постанову, розпорядження чи чинів (діянь) з наказом видати 

нові акти чи вчинити дії; 

 наказати відповідній установі чи урядовій особі вчинити певні дії або 

утриматись від них; 

 змінити постанову чи розпорядження, якщо така зміна торкається лише 

прав сторін і суд дійде висновку, що вони необхідні. Варто зазначити, що 

розуміння неможливості втручання судом у компетенцію органу управління й 

дотримання меж правомірності при виконанні судейських функцій вимагалось 

і закріплювалось у вказаному проекті Закону, розробленого у 1932 році. 

Дотримання вказаного балансу між компетенцією суду та органу управління 

досі залишається актуальним; 

 констатувати наявність чи відсутність певного права; 

 зобов’язати відшкодувати певну суму грошей на користь позивача. 

Проаналізувавши повноваження адміністративного суду, якими володіли 

суди майже 100 років тому, повноваження, які використовували суди за КАС 

України 2005 року, та такі, якими володіють адміністративні суди за новою 

редакцією процесуального кодексу, вбачаємо, що судовий контроль за 

діяльністю публічної адміністрації проявляється у тому, що за результатами 

розгляду публічно-правового спору адміністративний суд уповноважений: 

відмовити у задоволенні позову; скасувати акт; змінити акт; скасувати акт та 

зобов’язати суб’єкта владних повноважень повторно розглянути заяву 

позивача; зобов’язати вчинити певні дії.  



 

 

170 

Професор Б. Шлоер пішов далі у дослідженні судового контролю та 

поділив його на три види, визначаючи відповідно до тяжкості втручання 

суб’єкта публічної адміністрації у права та свободи громадянина, а саме: 

мінімальний, нормальний та максимальний [338, с. 419–420]. Обґрунтування 

зробленого поділу на види вбачається у такому: 

– мінімальний судовий контроль полягає у здійснення судом перевірки 

винятково обставин того, чи стосувався адміністративний розсуд спірної 

ситуації та чи вчинено його суб’єктом публічної адміністрації у межах 

наданих повноважень; 

– нормальний – це судовий контроль, за яким окрім перевірки вчиненого 

адміністративного розсуду та наявності повноважень у суб’єкта публічної 

адміністрації суд надає юридичну оцінку обставинам справи; 

– максимальний судовий контроль – здійснюється на стадії підготовки 

адміністративної справи до судового розгляду та у судовому засіданні й 

передбачає повну перевірку судом використаного суб’єктом публічної 

адміністрації адміністративного розсуду, а саме: відповідність вживаного 

розсуду; наявність повноважень на використання такого адміністративного 

розсуду; проведення юридичної оцінки обставин справи; додатково суд 

з’ясовує необхідність, адекватність та доцільність використання такого 

адміністративного розсуду у ситуації, що склалась між позивачем та суб’єктом 

публічної адміністрації. Викладається результат такого контролю у формі 

судового рішення. 

З’ясування змісту судового контролю було предметом дослідження  

О. М. Пасенюка [130, с. 62–63]. Професор типізував усі вимоги у справах, що 

виникають при взаємодії з суб’єктами публічної адміністрації, й визначив 

категорії вимог, які підлягають судовому контролю: 

 вимоги про порушення форми – заявляються при недотриманні 

передбачених законодавством процедур; при порушенні порядку розгляду та 

вирішення індивідуальної справи; у разі прийняття рішення без його 

належного закріплення у правовому акті; 
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 вимоги про порушення закону – є предметом розгляду судом у разі 

порушення суб’єктом публічної адміністрації конституційних принципів, 

статусу особи, засад організації та їх діяльності; 

 вимоги про порушення компетенції – заявляються позивачем у разі 

вчинення розсуду суб’єктом публічної адміністрації за відсутності у нього 

повноважень на вчинення такого розсуду; 

 вимоги про зловживання владою – стосуються випадків вчинення 

адміністративного розсуду з неналежною метою чи мотивів, з порушенням 

принципів обґрунтованості чи пропорційності. 

Відштовхуючись від зазначених категорій вимог адміністративний суд за 

результатами оцінки фактичних обставин справи на власний розсуд визначає, 

яке порушення допущено суб’єктом публічної адміністрації при реалізації 

адміністративного розсуду. Істотною обставиною є те, що у більшості 

випадків можуть мати місце декілька порушень одночасно. При цьому 

діяльністю суду є здійснення оцінки оскаржуваного адміністративного 

розсуду і розмежування меж власних функцій. 

За наслідками дослідження матеріалів справи та положень законодавства 

суд формулює свою позицію, яку викладає у рішенні. Судові рішення мають 

бути обґрунтовані та засновані на положеннях законодавства. Слід зауважити, 

що розсуд відсутній там, де один із варіантів вирішення ситуації є незаконним 

та суперечить положенням законодавства. Свобода розсуду безпосередньо 

залежить від існуючих у законодавстві прогалин та колізій. Відтак, важливим 

кроком для подолання таких недоліків законодавства є належне обґрунтування 

судом своїх рішень, що ґрунтується не лише на цитуванні законодавчих норм, 

а й містить аналіз фактичних обставин та обґрунтування прийнятого рішення. 

Понад те, тенденцією залишається той факт, що здебільшого приймати судові 

рішення суддям доводиться в умовах низького ступеня обізнаності всіх 

деталей та фактів, які лягли в основу певного адміністративного рішення 

[333, с. 163]. Відтак, практичне значення має питання доцільності та 
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справедливості рішення суду, яким буде скасовано рішення суб’єкта публічної 

адміністрації та буде нав’язана своя, не завжди краща, позиція у спірній 

ситуації. У будь-якому разі перегляд адміністративного розсуду окремою 

інстанцією є додатковою гарантією осіб від свавілля з боку органів влади. 

З метою єдиного трактування вимог, що висуваються до судового 

рішення адміністративних судів, Вищим адміністративним судом України 

роз’яснено, що обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повного та 

всебічного з’ясування обставин, підтверджених дослідженими під час 

розгляду справи доказами [228]. Водночас мотивувальна частина рішення 

повинна містити не тільки посилання на обставини та докази, на яких 

ґрунтується судове рішення, а й мотиви неврахування та відхилення судом 

окремих доказів. Дана вимога також стосується посилання суду на положення 

законодавства й обов’язку наведення мотивів застосування певних норм права 

та незастосування інших норм, на які посилається сторона. Разом із тим судом 

касаційної інстанції зауважено, що законним є рішення, ухвалене з 

урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини при 

дотриманні норм процесуального права. Однак аналіз судової практики дає 

змогу зробити висновок, що, безсумнівно, за останні роки спостерігаємо 

збільшення кількості судових рішень адміністративних судів з посиланням на 

практику Європейського суду, однак проблемним питанням є якість 

застосовування таких рішень та їх змістовність у межах спірної справи. Відтак, 

виникають ситуації, за яких зазначення судового рішення Європейського суду 

не несе змістового навантаження в конкретній ситуації або повністю 

перекручене і здійснено посилання на висновок, який фактично не було 

зроблено Європейським судом. 

З’ясувавши зміст повноважень адміністративного суду при вирішенні 

справ щодо перевірки законності адміністративного розсуду суб’єкта 

публічної адміністрації, проаналізувавши судову практику розгляду 

адміністративними судами справ щодо перевірки адміністративного розсуду, 
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доцільним є узагальнення порушень, яких допускається суд, переглядаючи 

вказані справи. 

По-перше, варто зазначити про випадки неоднозначної практики 

тлумачення адміністративними судами юрисдикції при розгляді справ щодо 

перевірки адміністративного розсуду та відмежування від цивільних справ, 

зокрема щодо спорів, пов’язаних зі становленням юридичних фактів. 

Доречним прикладом є справа про оскарження відмови відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану внести зміни до актового запису про шлюб 

шляхом виправлення по батькові дружини. Так, постановою окружного 

адміністративного суду було відмовлено у задоволенні позову з огляду на 

відсутність підстав для внесення зазначених змін до актового запису про шлюб 

[187]. Таким чином, при вирішенні справи суд розглянув лише наявність чи 

відсутність підстав для відповідного рішення, при цьому не надаючи оцінку 

змісту відповідних фактів.  

Узагальнюючи практику вирішення адміністративними судами спорів, 

які виникають у зв’язку з відмовою органу державної реєстрації актів 

цивільного стану, Вищий адміністративний суд України у постанові Пленуму 

від 29 вересня 2016 року № 12 висловив правову позицію, що 

адміністративний суд не уповноважений встановлювати достовірність 

обставин, засвідчених документами, чи іншим способом встановлювати 

юридичні факти, які засвідчують зміну актів цивільного стану особи, оскільки 

такі справи належать до цивільної юрисдикції, й тому адміністративні суди не 

можуть підміняти собою компетенцію іншого органу [233]. 

По-друге, неприпустимим є вихід суду за межі власних повноважень 

щодо надання оцінки правомірності рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта 

публічної адміністрації. Прикладом, коли суд першої інстанції вийшов за межі 

юрисдикції адміністративних судів, є постанова районного суду, якою суд, 

діючи як адміністративний, задовольнив позовні вимоги та зобов’язав районну 

державну адміністрацію затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. Апеляційний адміністративний суд своєю постановою 
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обґрунтовано скасував судове рішення суду першої інстанції, оскільки 

питання про затвердження проекту землеустрою є виключною компетенцією 

відповідача та не належить до компетенції адміністративного суду, а відтак 

суд не повноважний перебирати функції іншого суб’єкта владних 

повноважень в реалізації відповідних управлінських функцій та зобов’язувати 

його приймати рішення, які входять до його виключної компетенції [182]. 

Щодо зазначеного порушення суд касаційної інстанції зауважив, що суд 

не може підміняти державний орган, рішення якого оскаржується, приймати 

замість рішення, яке визнається протиправним, інше рішення, яке б 

відповідало закону, та давати вказівки, які б свідчили про вирішення завдань, 

що належать до компетенції такого суб’єкта владних повноважень, оскільки 

такі дії виходять за межі визначених йому повноважень законодавцем [308]. 

По-третє, адміністративні суди перших інстанцій в окремих випадках 

помилково встановлюють територіальну підсудність. Слід зазначити практику 

окремих судів, які при розгляді справи безпідставно відмовляли у задоволенні 

позову, поданого, на переконання судді, не до того суду. Зокрема, вказана 

ситуація мала місце у справі, де суд першої інстанції відмовив у позові про 

зобов’язання органів державної реєстрації актів цивільного стану внести зміни 

до актового запису про шлюб з підстав того, що позивач звернувся до відділу 

державної реєстрації за своїм місцем проживання, а не у відділ державної 

реєстрації за місцем зберігання відповідного актового запису цивільного стану 

[166]. Скасовуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи позов, 

Вінницький апеляційний адміністративний суд вказав на невірне застосування 

місцевим судом положень Правил внесення змін до актових записів 

цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом 

Міністерства юстиції України. Таким чином, причиною виникнення 

зазначеного порушення адміністративними судами, зокрема, став неякісний 

аналіз правових норм. 

По-четверте, непоодинокими є випадки посилання адміністративними 

судами на роз’яснення та правові позиції судів вищих інстанцій, що втратили 
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свою актуальність з плином часу та не враховують подальші зміни у чинному 

законодавстві. На наявність вказаного порушення зверталась увага Вищого 

адміністративного суду України у Довідці про результати вивчення та 

узагальнення практики вирішення адміністративними судами спорів, які 

виникають у зв’язку з відмовою органу державної реєстрації актів цивільного 

стану [233]. Аналізуючи судову практику, касаційним судом виявлено 

випадки посилання на постанову Пленуму Верховного Суду України, 

прийняту понад 20 років тому, до прийняття Основного Закону України та 

процесуального адміністративного кодексу, що не відповідає чинному 

законодавству. З огляду на зазначене безспірним є те, що посилання на 

аналогічні правові позиції недоцільне. 

По-п’яте, окремі категорії справ непідсудні адміністративним судам, 

незважаючи на наявність суб’єкта публічної адміністрації. Зокрема, 

Верховним Судом України у своїх постановах зроблено висновок, що не 

вважається публічно-правовим і розглядається в порядку цивільного (або 

господарського) судочинства спір між органом державної влади та/або 

органом місцевого самоврядування та суб’єктом приватного права, в якому 

управлінські дії суб’єкта владних повноважень спрямовані на виникнення, 

зміну або припинення цивільних прав суб’єкта приватного права. У такому 

випадку це спір про цивільне право, незважаючи на те, що в спорі бере участь 

суб’єкт публічного права, а спірні правовідносини врегульовані нормами 

цивільного та адміністративного права [144; 145]. 

В свою чергу, пунктом 1.2.2 постанови Пленуму Вищого господарського 

суду України «Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що 

виникають із земельних відносин» роз’яснено, що органи виконавчої влади 

або органи місцевого самоврядування у правовідносинах щодо розпорядження 

земельними ділянками державної та комунальної власності (наданні 

земельних ділянок громадянам та юридичним особам у власність або в 

користування, відчуженні земельних ділянок державної або комунальної 

власності, укладенні, зміні, розірванні договорів купівлі-продажу, ренти, 
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оренди земельної ділянки та інших договорів щодо земельних ділянок, 

встановленні сервітуту, суперфіцію, емфітевзису, в тому числі прийнятті 

державними органами та органами місцевого самоврядування відповідних 

рішень) діють як органи, через які держава або територіальна громада 

реалізують повноваження власника земельних ділянок [207]. Реалізуючи 

відповідні повноваження, державні органи або органи місцевого 

самоврядування вступають з юридичними та фізичними особами у цивільні та 

господарські правовідносини. Отже, у таких відносинах держава або 

територіальні громади є рівними учасниками земельних відносин з іншими 

юридичними та фізичними особами, у тому числі з суб’єктами 

підприємницької діяльності. Таким чином, справи у спорах за участю 

державних органів та органів місцевого самоврядування, що виникають з 

правовідносин, у яких державні органи та органи місцевого самоврядування 

реалізують повноваження власника землі, а також в інших спорах, які 

виникають із земельних відносин приватноправового характеру, за 

відповідності складу сторін спору підвідомчі господарським судам. 

По-шосте, трапляються порушення адміністративних судів, які виражені 

у непослідовності позиції одного і того ж суду, що призводить до суперечливої 

судової практики. Для прикладу наявності вказаного порушення наведемо 

постанови міськрайонного суду, ухвалені з різницею у два місяці, щодо 

подібних позовних вимог. Однак у одній справі судом були задоволені позовні 

вимоги [192], а в іншій позовну заяву повернуто позивачу з підстав 

непідсудності справи [193]. Зазначене порушення можна кваліфікувати як 

відсутність розуміння, які категорії справ підсудні місцевим загальним судам 

як адміністративним судам. 

По-сьоме, адміністративні суди при вирішенні справи по суті допускають 

формальний підхід до її розгляду, не надаючи при цьому правильну оцінку 

фактичним обставинам справи. Вказані порушення у більшості ґрунтуються 

на суб’єктивному ставленні судді до власного обов’язку, першопричинами 

якого, зокрема, можуть бути велике навантаження, запланована відпустка, 
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небажання розбиратись у складній справі тощо. За таких підстав суддя, 

отримавши позовну заяву, шукає привід для її повернення, хоча виявлені 

недоліки можуть бути усунені у судовому засіданні або ж в установлений 

суддею строк відповідно до положень частини 1 статті 108 КАС України 2005 

року.  

Щодо даного порушення Європейським судом з прав людини у рішенні у 

справі «Жоффр де ля Прадель проти Франції» висловлено позицію, що не 

повинно бути занадто формального ставлення до передбачених законом 

вимог, оскільки доступ до правосуддя має бути не лише фактичним, а й 

реальним [12]. 

У цьому контексті, як показує аналіз судової практики, суди неодноразово 

припускались помилок. Наприклад, окружний адміністративний суд ухвалою 

повернув позивачу позовну заяву на підставі того, що остання підписана 

особою, яка не має повноважень на ведення цієї справи. Скасовуючи вказану 

ухвалу та відправляючи справу для продовження розгляду, апеляційний 

адміністративний суд зазначив, що у разі виникнення сумнівів щодо наявності 

повноважень суду слід було залишити позовну заяву без руху та надати строк 

для долучення до матеріалів справи належних доказів, які б підтверджували 

повноваження на підписання та подання такої заяви. Однак суд першої 

інстанції помилково дійшов передчасного висновку, що позов подано особою 

за відсутності необхідних повноважень [313]. 

Стосовно зазначеного порушення Вищий адміністративний суд України 

у постанові Пленуму «Про узагальнення практики застосування 

адміністративними судами першої інстанції глав 1–4 розділу ІІІ КАС України 

під час розгляду та вирішення адміністративних справ» [234] зауважив, що 

суди апеляційної та касаційної інстанцій, переглядаючи ухвали судів 

попередніх інстанцій, робили висновки про безпідставність постановлення 

ухвал про залишення позову без руху для усунення в позовних заявах 

недоліків, яких фактично не існує або які не перешкоджають відкриттю 

провадження. 
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З огляду на перелічені порушення адміністративних судів, доречним буде 

зазначити статтю 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, яка передбачає право кожної особи на справедливий і відкритий 

розгляд справи незалежним та безстороннім судом упродовж розумного 

строку, встановленого законом [83]. Погоджуємось з твердженням 

Європейського суду з прав людини, висловленим у справі «Де Куббер проти 

Бельгії», щодо того, що правосуддя повинно не тільки чинитись, має бути 

також видно, що воно чиниться [249]. 

Безсумнівно, що повного викорінення порушень в органах судової влади 

реалізувати неможливо, однак зменшення кількості таких порушень та 

підвищення якості судових рішень можна досягти, дотримуючись таких 

рекомендацій: 

1. Прагнути до єдиної судової практики як в межах певного суду, так і 

взагалі між адміністративними судами. Досягти єдності можливо шляхом 

проведення круглих столів, обговорення проблемних ситуацій, здійснення 

узагальнень. Дана вимога є важливим важелем ствердження довіри до суду. 

Судова практика покликана забезпечувати однакове застосування та 

тлумачення законодавства, формувати межі здійснення судового 

процесуального розсуду.  

2. Обов’язкове врахування судами нижчих інстанцій практики суду вищої 

інстанції. Дотримання даної вимоги вимагає від суддів проявляти актину 

діяльність і постійно відстежувати та вивчати актуальні позиції суду вищої 

інстанції. Наразі вважаємо, що нововведення в КАС України 2017 року щодо 

розгляду типових та зразкових справ повинно сприяти судам перших інстанцій 

при вирішенні однакових справ. Очевидно, що суд касаційної інстанції, 

висловивши правову позицію у спірних правовідносинах, визначить напрям, в 

якому суду першої інстанції слід буде розглядати справу. 

3. Здійснювати якісний й своєчасний аналіз та дослідження матеріалів 

справи. Знову ж таки, дана вимога залежить безпосередньо від особистих 

якостей судді та його рівня відповідальності. Однак очевидним є те, що 
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своєчасне вжиття максимально можливих заходів для всебічного та 

об’єктивного розгляду і вирішення справи протягом розумного строку є 

запорукою прийняття законного та справедливого судового рішення. 

Тож мета, якій служить судовий контроль при здійсненні перевірки 

застосування адміністративного розсуду суб’єкта публічної адміністрації, є 

пошук істини у справі при дотриманні верховенства права. Встановивши факт 

порушення суб’єктом публічної адміністрації прав, свобод та інтересів осіб, 

адміністративний суд зобов’язаний вказати причину такого порушення. 

 

 

3.2 Помилки у застосуванні суб’єктами публічної адміністрації 

адміністративного розсуду та способи їх уникнення 

 

За результатами здійсненої судом оцінки застосованого суб’єктами 

публічної адміністрації розсуду з метою ефективнішого й належного його 

використання у подальшому важливим є з’ясування та аналіз допущенних 

помилок при застосуванні адміністративного розсуду крізь призму актуальної 

судової практики. Аналіз багаторічної практики Європейського суду з прав 

людини наводить на міркування, що зловживання суб’єктами публічної 

адміністрації наданих повноважень є непоодинокими випадками, які 

знецінюють конституційні права осіб. Відтак, визначення помилок реалізації 

розсуду дає змогу оцінити недоліки діяльності уповноважених суб’єктів при 

виконанні ними наданої компетенції. Водночас виникає можливість з’ясувати 

причини та підстави, що призвели до порушення розсуду, а після їх аналізу 

визначити шляхи для недопущення аналогічних помилок у майбутньому.  

Слід зазначити, що судовому контролю підлягають не лише суть 

адміністративного розсуду, відповідно до якого прийнято рішення, вчинено дії 

чи допущено бездіяльність, а й можливі неточності законодавства, 

процесуальні недоліки, неналежність зовнішнього тиску і впливу тощо. 

Неправильне здійснення адміністративного розсуду суб’єктами публічної 
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адміністрації може відбуватись за таких причин, які, на нашу думку, для 

кращого розуміння можна згрупувати на дві групи: суб’єктивні та об’єктивні 

причини.  

Під суб’єктивними причинами розуміються ті причини, виникнення яких 

безпосередньо залежить від суб’єкта публічної адміністрації, що застосовує 

адміністративний розсуд, або на які він може впливати особисто. Такими 

причинами неправильного здійснення адміністративного розсуду є: 

 неналежне міркування як підстава прийняття рішення; 

 здійснення діяльності з іншою (неправильною) метою; 

 поставлення неправильних питань;  

 несумлінна діяльність (з нечесними, недобросовісними намірами);  

 нехтування відповідними фактами;  

 необґрунтована діяльність тощо [273, с. 133–134]. 

Наявність несумлінності та недобросовісності в діяльності важко 

довести, оскільки вони є психологічним фактором, що породжується залежно 

від фактів та обставин окремо кожної справи. Відтак, для доведення того 

факту, що несумлінність та недобросовісність мають місце, необхідна 

наявність належних доказів. Практично несумлінність виконання 

дискреційних повноважень може вбачатись у неналежному наданні 

адміністративних послуг, недотриманні визначеного законодавством порядку 

чи строків, які встановлені законом тощо. 

Діяльність з неправильною метою є ширшою ознакою, ніж несумісність, 

оскільки остання позначає особисту злобу. Водночас діяльність з неналежною 

метою може бути спрямована на реалізацію суспільного інтересу, проте у 

результаті він може відрізнятись від інтересу (мети), передбаченого законом 

згідно з яким вжито повноваження. Здійснення адміністративного розсуду з 

іншою метою може мати місце, зокрема, у випадках, коли суб’єкт публічної 

адміністрації приймає рішення на користь своїх родичів чи близьких і таким 

шляхом має намір отримати певні вигоду чи переваги. 



 

 

181 

Під об’єктивними причинами розуміються ті фактори, які також є 

наслідком неправильного здійснення адміністративного розсуду, проте їх 

наявність не залежить безпосередньо від суб’єкта публічної адміністрації, 

який використовує адміністративний розсуд, і в більшості є результатом 

недосконалості чинного законодавства. Серед таких причин можна 

виокремити: 

 не чітке визначення у законодавчих нормах функцій, прав, обов’язків, 

повноважень, відповідальності суб’єкта публічної адміністрації; 

 неврегульованість процедур здійснення діяльності суб’єктом публічної 

адміністрації, що проявляється через відсутність строків на вчинення розсуду, 

відсутність обов’язку мотивувати своє рішення, право витребовувати 

додаткові відомості/документи/інформацію, надання яких не передбачено 

законодавством тощо;  

 відсутність чітких критеріїв оцінки та контролю за діяльністю суб’єктів 

публічної адміністрації; 

 невизначеність меж персональної відповідальності суб’єкта публічної 

адміністрації за прийняті ним рішення. 

Вказані причини є наслідком низької якості закону чи неврегульованості 

окремих питань взагалі. Якість закону є одним із елементів верховенства права 

й полягає у тому, що вона є вимогою достатньої зрозумілості й 

передбачуваності національного права при його реалізації [36, с. 103]. 

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях, які згідно зі статтею 

17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» [203] є джерелом права в Україні, щодо 

«якості закону» як елементу верховенства права висловлюється таким чином:  

 відсутність в національному законодавстві необхідної чіткості та 

точності, які передбачали можливість різного тлумачення, порушує вимогу 

«якості закону», передбачену Конвенцією, та не забезпечує адекватний захист 

від свавільного втручання публічних органів державної влади у майнові права 
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заявника. У випадках, коли національне законодавство припускало 

неоднозначне або множинне тлумачення прав та обов’язків платників 

податків, національні органи були зобов’язані застосувати підхід, який був би 

найбільш сприятливим для платника податків (п. 56 та п. 57 рішення у справі 

«Щокін проти України» [252]); 

 закон повинен бути доступним особі, тобто містити зрозумілі й чіткі 

формулювання, які б давали можливість особі самостійно або з відповідною 

консультацією регулювати свою поведінку (п. 27 рішення у справі «Круслен 

проти Франції» [258]); 

 вираз «згідно із законом» насамперед вимагає, щоб оскаржуване 

втручання мало певну підставу в національному законодавстві; він також 

стосується якості відповідного законодавства і вимагає, щоб воно було 

доступне відповідній особі, яка, крім того, повинна передбачати його наслідки 

для себе, а також це законодавство має відповідати принципу верховенства 

права (п. 155 рішення у справі «Полторацький проти України» та рішення у 

справі «Михайлюк та Петров проти України» [260; 251]); 

 вислів «згідно із законом» не тільки диктує необхідність дотримання 

національного законодавства, а й пов’язаний з якістю зазначеного 

законодавства (п. 84 рішення у справі «Вінтман проти України» [256]. 

Причини появи ознак неправильного здійснення адміністративного 

розсуду в багатьох випадках є наслідком відсутності закріплення на 

законодавчому рівні єдиного процесуального закону чи кодексу про 

адміністративні процедури, якими б визначалась владно-управлінська 

діяльність суб’єктів публічного адміністрування щодо порядку й механізму 

розгляду заяв, скарг, звернень заінтересованих осіб тощо. Така ситуація якраз 

і існує в Україні, адже наразі не прийнято єдиного спеціального закону щодо 

регулювання адміністративних процедур, хоча на розгляді Верховної Ради 

України проект Адміністративно-процедурного кодексу України перебуває з 
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2004 року, а у подальшому у 2008 та 2012 роках були запропоновані інші 

редакції кодексу [10; 11]. 

Ефективним кроком на шляху до демократизації адміністративної 

діяльності, покращення показників щодо боротьби з корупцією та закритістю 

органів публічної адміністрації є доопрацювання та прийняття відповідного 

кодексу про адміністративну процедуру, який би врегульовував загальний 

механізм здійснення адміністративних процедур, застосування 

адміністративного розсуду прийняття адміністративних актів, порядок 

адміністративного оскарження тощо.  

Однак на даний час можливо лише констатувати, що законодавчі 

положення, які закріплюють таку процедуру, є фрагментарними, 

суперечливими, зазвичай підзаконними й переважно такими, що стоять на 

захисті інтересів держави та її органів [300, с. 108–109], адже укладачі 

підзаконних актів при визначенні процедурних питань надають перевагу 

власним інтересам та інтересам підзвітних суб’єктів публічної адміністрації 

над інтересами заявників – фізичних чи юридичних осіб. Недосконалість і 

пробіли в законодавстві щодо регламентації повноважень, компетенції, 

функцій, обов’язків та прав суб’єктів публічної адміністрації заважають 

приймати точні індивідуальні управлінські рішення. 

У вітчизняній науці адміністративного права ґрунтовно не 

досліджувались помилки застосування адміністративного розсуду через аналіз 

судових рішень судів адміністративної юрисдикції, що здійснюють перевірку 

законності застосування адміністративного розсуду суб’єктів публічної 

адміністрації. Так, серед науковців є лише незначні спроби виокремити 

проблеми вільного розсуду, порушення адміністративного розсуду чи 

порушення компетенції, що за своєю суттю і є помилками у застосуванні 

адміністративного розсуду. Такий стан спричинений насамперед 

малодослідженістю інституту адміністративного розсуду в цілому. Це є 

наслідком того, що в загальному розумінні неправильне здійснення 
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адміністративного розсуду трактується лише як перевищення суб’єктами 

публічної адміністрації наданих законодавством повноважень. 

Безсумнівно, важливо зазначити ті декілька позицій правників, що були 

сформовані на підставі аналізу діяльності суб’єктів публічної адміністрації 

при застосуванні адміністративного розсуду. 

Одне із перших таких досліджень здійснено науковцем 

Ю. А. Тихомировим, який найбільш типовими порушеннями компетенції 

визначав: захоплення влади або привласнення владних повноважень; 

зловживання повноваженнями; перевищення повноважень; помилкове 

трактування власних повноважень; втручання у компетенцію інших суб’єктів; 

прийняття помилкових рішень; незаконне прийняття рішення чи вчинення 

діяльності; невиконання окремих повноважень чи неприйняття окремих 

рішень; нав’язування інших повноважень чи вчинення тиску [293, с. 318–319]. 

Вчені Л. Є. Кисіль, та О. Д. Крупчан, спираючись на досвід зарубіжних 

країн, розподілили види вільного розсуду на: 1) вихід за межі вільного 

розсуду; 2) невикористання вільного розсуду; 3) зловживання вільним 

розсудом; 4) звуження меж вільного розсуду [66, с. 185]. 

У подальшому А. М. Школик, вже з посиланням на німецького правника 

В. Кюгеля, вказаному розподілу надав назву – види порушень 

адміністративного розсуду [337, с. 117]. 

Дослідження науковця Б. Шлоера зводяться до виокремлення помилок, 

які допущені при застосуванні адміністративного розсуду: незастосування 

розсуду, перевищення повноважень на розсуд, неправильне застосування 

розсуду [338, с. 423]. 

Проте, здійснивши аналіз судової практики справ щодо законності 

застосування адміністративного розсуду, вбачається за можливе виокремити 

ширший перелік форм його неправильного застосування. Варто зауважити, що 

за відсутності наукового підґрунтя та законодавчого закріплення видів 

порушення адміністративного розсуду судові рішення не містять чіткого 

посилання на форми його неправильного застосування, а в більшості 
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зазначають лише помилки, які були допущені при застосуванні розсуду. Ця 

обставина призводить до того, що одне судове рішення, яким встановлено 

порушення суб’єктом розсуду, можна віднести до декількох видів помилок 

застосування адміністративного розсуду. Крім того, за наявності у справі 

кількох суб’єктів публічної адміністрації форми помилок застосування 

адміністративного розсуду можуть бути різними залежно від особи суб’єкта, 

яким допущено порушення. 

Таким чином, помилки застосування адміністративного розсуду можна 

розподілити на два загальні види: незастосування розсуду та зловживання 

розсудом, кожний із яких має свої форми прояву. 

Незастосування розсуду виражається у бездіяльності уповноваженого 

суб’єкта й має дві форми прояву: самоусунення від здійснення розсуду або 

недостатній розсуд. 

Самоусунення від здійснення розсуду полягає у свідомому 

незастосування суб’єктом публічної адміністрації адміністративного розсуду 

взагалі. Разом із тим слід звернути увагу, що у даному випадку можуть 

паралельно існувати дві форми помилок застосування розсуду: коли перший 

суб’єкт фактично самоусувається від реалізації наданих йому повноважень, 

натомість другий суб’єкт зловживає розсудом, помилково вважаючи, що 

володіє ним. 

Прикладом такого відсторонення від своїх обов’язків можна назвати 

випадок, коли суб’єкт публічної адміністрації, що уповноважений 

законодавчими нормами компетенцією на здійснення конкретних 

повноважень у певній ситуації, не реалізовує їх взагалі або перенаправляє 

заінтересовану особу до іншого суб’єкта, який законодавчо не володіє такою 

дискрецією, проте фактично чинить даний розсуд.  

Зокрема, про бездіяльність сільської ради й фактичне самоусунення від 

вирішення по суті у визначений законом строк земельного спору, існуючого 

між користувачами суміжних земельних ділянок, зазначено у постанові 

районного суду [181]. Судом зауважено, що прийняте сільською радою 
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рішення за змістом має формальний характер й ухвалене не по суті 

порушеного питання, без визначення практичного порядку його виконання 

для сторін. Крім того, сільською радою не надано доказів попереднього 

обговорення існуючого земельного спору на постійній комісії із земельних 

питань та доказів дослідження документів для прийняття законного рішення. 

За наслідками дослідження матеріалів справи суд визнав протиправною 

бездіяльність сільської ради щодо не вирішення по суті земельного спору з 

приводу користування земельними ділянками та зобов’язав сільську раду з 

дотриманням вимог законодавства встановити межі земельних ділянко на 

місцевості. 

У свою чергу, недостатній розсуд полягає у нездатності здійснювати 

адміністративний розсуд повноцінно та добросовісно. Прояв такої форми 

незастосування розсуду може бути виражений у тому, що компетентний орган 

покладає на одну окрему особу відповідальність за забруднення 

довколишнього середовища та невжиття заходів для недопущення 

забруднення, хоча по факту на проблемній території здійснюють свою 

діяльність декілька суб’єктів, однак на них аналогічна відповідальність не 

покладається.  

Іншим варіантом прояву такої форми розсуду може бути ситуація, 

досліджена адміністративним судом та викладена у постанові окружного 

адміністративного суду [185], а саме, коли міністерство як головний 

розпорядник бюджетних коштів та відповідальна особа за окремою 

програмою державної підтримки взяло на себе обов’язок із виплати 

компенсації за вказаною програмою, але при цьому не заклало кошти у закони 

про бюджет у 2015 та 2016 роках. Судом зауважено, що здійснення 

міністерством функцій розподілу бюджетних коштів не свідчить про 

виконання функцій спрямування бюджетних коштів, виконання в повному 

обсязі його обов’язків як головного розпорядника бюджетних коштів на 

виконання погашення кредиторської заборгованості перед суб’єктами 

господарювання за програмою. Відтак, по суті спору суд прийняв рішення про 



 

 

187 

визнання протиправною бездіяльність міністерства та зобов’язав спрямувати 

бюджетні кошти на погашення заборгованості у встановленому законом 

порядку. 

Що ж до другого виду помилок застосування розсуду – зловживання 

розсудом, то таке порушення полягає у використанні розсуду неналежним 

чином або неуспішне використання розсуду. Зловживання адміністративною 

діяльністю існує за наявності свавілля, яке виникає через несумісність або за 

неправильної мети та виходить за межі відповідного розсуду. Свавілля 

трактується як самочинні дії влади, які ігнорують принципи законності та 

справедливості [301, с. 329]. 

Перевірка судом на предмет зловживання суб’єктами публічної 

адміністрації владою допомагає згрупувати такий вид помилки у чотири 

форми його прояву: перевищення меж розсуду; звуження меж розсуду; 

неправильне застосування розсуду; недоречний розсуд. Розглянемо вказані 

форми кожну окремо. 

По-перше, перевищення меж розсуду (вихід за межі наданої компетенції), 

невідповідність меті, витребування не передбачених законом документів 

полягає у тому, що суб’єкт публічного адміністрування володіє певною 

компетенцією, проте при здійсненні адміністративного розсуду в окремому 

випадку ним перевищено встановлені законодавством межі повноважень, 

розширено дискреційні повноваження, що фактично надані законом. Іншими 

словами, в нормативно-правовому акті не міститься повноваження щодо 

застосування адміністративного розсуду таким чином, як його було вжито. 

Крім того, якщо закон наділяє повноваженнями, задля досягнення певної мети, 

використання розсуду для інших цілей не розглядається в якості належного 

здійснення повноважень.  

Таким порушенням, зокрема, є витребовування суб’єктом публічної 

адміністрації документів у більшій кількості, ніж це передбачено 

законодавством; вимога сплатити додаткові збори за певні послуги, які 

законодавством не встановлені. Метою такого перевищення повноважень 
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може бути усунення заінтересованих осіб від участі у конкурсі на користь 

своїх інтересів або ж власне збагачення тощо.  

Прикладом констатації судом перевищення меж суб’єктом публічної 

адміністрації при реалізації ним наданих повноважень слід назвати судові 

рішення судів апеляційної та касаційної інстанцій [184; 310]. Так, 

адміністративними судами зроблено висновок про те, що приймаючи рішення 

про зупинення, державний реєстратор вийшов за межі наданих йому 

законодавчими актами повноважень в частині витребування документів, не 

передбачених законодавством, що й слугувало підставою для визнання його 

дій щодо зупинення розгляду заяви неправомірними та прийняття рішення про 

зупинення незаконними. 

Слід звернути увагу, що дана форма помилок адміністративного розсуду 

може бути допущена суб’єктом публічної адміністрації як свідомо, так і 

несвідомо. Свідомо у випадку, коли знаючи обсяг своїх повноважень, суб’єкт 

навмисно виходить за їх межі чи використовує розсуд з неправильною метою, 

а несвідомо, коли уповноважений суб’єкт хибно вважає, що володіє 

повноваженнями.  

По-друге, звуження меж розсуду – суб’єкт публічної адміністрації 

офіційно заявляє, проте помилково вважає, що при вирішенні окремих питань 

він не володіє повноваженнями, й дане питання відносить до компетенції 

іншого уповноваженого суб’єкта. Такий прояв порушення розсуду полягає у 

діях суб’єкта, оскільки, в більшості, є наслідком прийняття рішення щодо 

відмови у розгляді заяви, скарги тощо. 

Прикладом встановлення адміністративним судом звуження суб’єктом 

публічної адміністрації, а саме, державним виконавцем відділу примусового 

виконання рішень Управління державної виконавчої служби, меж своєї 

компетенції є судове рішення окружного адміністративного суду [196]. Так, 

судом з’ясовано, що відповідач відмовив у відкритті виконавчого 

провадження, вважаючи, що він не належить до кола територіальних 

підрозділів центральних органів виконавчої влади. Однак системно 
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проаналізувавши положення законодавства, судом зроблено висновок, що на 

відповідача, як на місцевий орган військового управління, розповсюджуються 

положення частини 2 статті 21 Закону України «Про виконавче провадження», 

а відтак він володіє дискреційними повноваженнями відкривати виконавче 

провадження. За результатами розгляду справи судом скасовано постанову 

про відмову у відкритті провадження та зобов’язано повторно розглянути 

заяву про відкриття виконавчого провадження з урахуванням висновків суду. 

Таким чином, із зазначеного рішення вбачається, що суб’єкт публічної 

адміністрації, приймаючи своє рішення, звузив межі повноважень, чим 

допустив помилку у застосуванні адміністративного розсуду. 

По-третє, неправильне застосування розсуду, яке може бути виражене: у 

хибному розумінні положень закону, порушенні встановленої законодавством 

процедури; у неналежному дослідженні документів та обставин, проведенні 

перевірки, розслідування, що спричиняє прийняття необґрунтованого 

рішення; у неправомірному покладенні вини на особу, без її належного 

доведення; у неправомірних мотивах, таких як шахрайство, нечесність, злість, 

особистий інтерес. Так, нечесні наміри або корупційні мотиви є несумісними 

з використанням адміністративного розсуду, оскільки основою для 

легітимності публічних управлінських рішень є принцип, що офіційні рішення 

не повинні бути виражені неправомірними мотивами.  

Прикладом такого зловживання розсуду, зокрема, може бути покладення 

відповідальності на особу у неспіврозмірному обсязі. Так, судовим рішенням 

апеляційного адміністративного суду було скасовано наказ командира 

військової частини про накладення дисциплінарного стягнення у вигляді 

суворої догани з мотивів не доведення військовою частиною неналежного 

виконання службових обов’язків позивачем, який є військовослужбовцем 

[175]. Адміністративним судом зазначено, що під час службого розслідування 

начальником військової частини не проведено об’єктивного, повного та 

всебічного дослідження обставин, не встановлено провини 
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військовослужбовця та тяжкість вчиненого проступку. Відтак, застосування 

дисциплінарного стягнення є неправомірним та необґрунтованим. 

Разом із тим можуть скластись обставини, за яких в цілому дії суб’єкта 

публічної адміністрації будуть застосовані в межах наданих йому 

повноважень, проте з порушенням встановленої процедури, що тягне за собою 

скасування постанови про адміністративне правопорушення в цілому. До 

вказаного висновку дійшов районний суд у своїй постанові [174]. 

З аналізу судової практики вбачається, що податкові спори у своїй 

кількості є значною категорією, що розглядається адміністративними судами. 

Водночас суттєву кількість судових рішень при розгляді податкових спорів 

винесено на користь платників податків. Суд фіксує допущені податковими 

органами порушення, визнає протиправними та скасовує податкові 

повідомлення-рішення, винесені за результатами проведених перевірок.  

Вбачається, що підставами для скасування рішень податкового органу є, 

зокрема, порушення ними процедури проведення призначених перевірок. 

Позиція суду касаційної інстанції ґрунтується на тому, що норми Податкового 

кодексу України передбачають проведення виїзної перевірки виключно за 

місцезнаходженням платника чи місцем розташування об’єкта права 

власності, стосовно якого проводиться така перевірка, а отже, перевірка 

позивача на підставі наказу про проведення перевірки, що оформлена актом 

перевірки, має здійснюватися з безпосереднім виходом (виїздом) ревізорів 

саме за місцезнаходженням товариства. Тому не проведення виїзної перевірки 

перевіряючим податковим органом зумовлює незаконність прийняття 

податкових повідомлень-рішень та необхідність їх скасування. Така позиція 

міститься в ухвалах Вищого адміністративного суду України [312; 309]. 

Іншою підставою, яку практикують застосовувати податкові органи як 

обґрунтування наявності вини платника податків є відсутність підтвердження 

його контрагентом господарських операцій, оскільки таким контрагентом 

платника податків до податкових органів не подано відомості про об’єкти 

оподаткування, відсутні технічні, технологічні та трудові ресурси для 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_08_01/pravo1/T102755.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_08_01/pravo1/T102755.html?pravo=1
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здійснення господарської діяльності. Проте щодо даної ситуації в судових 

колах, як національних, так і міжнародного суду, вже висловлена правова 

позиція, яка ґрунтується на індивідуальному характері юридичної 

відповідальності платника податків. Відтак, скасовуючи рішення податкових 

органів, адміністративні суди зазначають: 

– платник податку самостійно несе відповідальність за достовірність і 

своєчасність обчислення та внесення ним податку до бюджету відповідно до 

законодавства України і не може нести відповідальність за порушення 

контрагентами правил здійснення господарської діяльності та/або податкової 

дисципліни. У разі якщо контрагентами були допущені порушення норм 

податкового чи норм іншого законодавства, зокрема, і щодо сплати 

податкових зобов’язань до бюджету, то це тягне відповідальність та негативні 

наслідки саме щодо цих осіб (судові рішення Вищого адміністративного суду 

України [311; 165]); 

– компанія-заявник не має нести відповідальність за наслідки 

невиконання постачальником його обов’язків щодо своєчасного декларування 

ПДВ і, як наслідок, сплачувати ПДВ повторно разом із пенею. Такі вимоги 

прирівнюються до надзвичайного обтяження для компанії-заявника, що 

порушило справедливий баланс, який повинен був підтримуватися між 

вимогами загальних інтересів та вимогами захисту права власності (пункт 71 

рішення Європейського суду з прав людини у справі «Булвес» АД проти 

Болгарії» [255]); 

– в разі наявності у державних органів інформації про зловживання в 

системі оподаткування конкретною компанією, вони мають застосовувати 

відповідні заходи саме до цього суб’єкта, а не розповсюджувати негативні 

наслідки на інших осіб при відсутності зловживання з їх боку (пункт 38 

рішення Європейського суду з прав людини у справі «Інтерсплав проти 

України» [250]); 

Іншим прикладом неправильного застосування адміністративного 

розсуду є випадки з необґрунтованим зверненням органів державної 
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санітарно-епідеміологічної служби до суду з вимогою про застосування 

заходів реагування у зв’язку з порушенням вимог санітарних норм, 

недотримання яких створює загрозу здоров’ю і життю людини та майбутніх 

поколінь. Позиція адміністративних судів зводиться до такого: при недоведені 

належними та допустимими доказами того, що виявлені під час перевірки 

порушення створюють реальну та безпосередню загрозу життю та здоров’ю 

людей, що вимагає застосування заходів реагування, підстав для їх 

застосування немає (постанови окружних адміністративних судів [199; 169]). 

Крім того, суди звертають увагу на наявність непоодиноких випадків, коли 

державний орган не приймає припис чи розпорядження щодо усунення 

суб’єктом господарювання виявлених порушень, а відразу перекладає на суд 

свої обов’язки щодо реалізації державного санітарно-епідеміологічного 

нагляду, який має здійснюватися з метою попередження, виявлення, 

зменшення або усунення шкідливого впливу небезпечних факторів на 

здоров’я людей та застосування заходів правового характеру щодо 

порушників. 

По-четверте, недоречний розсуд, тобто помилкове застосування розсуду. 

Зміст такої помилки є наслідком неврегульованості законодавством певних 

ситуацій чи процедур, у зв’язку з чим уповноважений суб’єкт трактує свої 

дискреційні повноваження в міру власного «помилкового» розуміння. Для 

недопущення такого порушення суб’єкт публічної адміністрації при 

застосуванні розсуду має керуватись метою, для якої він використовується, а 

не діяти виключно на свою користь, зокрема, для поповнення державного 

бюджету. Таким чином, при оцінці обставин справи щодо з’ясування 

помилковості застосування адміністративного розсуду адміністративний суд 

перевіряє також і законність дискреційних повноважень та звертає увагу на 

цілі й мету розсуду. 

Як приклад такого порушення зазначимо помилкове трактування 

прокуратурою меж своєї діяльності, у зв’язку з чим має місце недоречний 

розсуд. Прокуратура не наділена функцією здійснення загального нагляду за 
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дотриманням законів підприємствами, зокрема, перевірки додержання вимог 

законодавства у сфері містобудівної діяльності, оскільки існує спеціальний 

профільний орган, завданням якого є контроль за дотриманням законодавства 

у сфері містобудівної діяльності – Державна архітектурно-будівельна 

інспекція України. Вказана позиція зазначена у постанові окружного 

адміністративного суду [188]. 

Недоречний розсуд також може мати місце за наявності змішаних 

міркувань, коли розсуд вчинений під впливом сторонніх міркувань, 

громадського інтересу тощо, а відтак може бути оманливим і неналежним. 

Прикладом такого вчинення адміністративного розсуду є адміністративна 

справа про оскарження рішення сільської ради, яким скасовано її попереднє 

рішення про поновлення права землекористування позивачу [307]. Підставою 

для скасування свого попереднього рішення слугував протест прокурора. 

Задовольняючи позовні вимоги адміністративні суди, разом із судом 

касаційної інстанції включно, дійшли висновку, що рішення про поновлення 

права землекористування позивачу є ненормативним правовим актом 

одноразового застосування та вичерпало свою дію після його виконання. 

Таким чином, при вчиненні суб’єктом публічної адміністрації 

адміністративного розсуду слід дотримуватись наданих йому повноважень. 

Малодослідженим питанням, піднятим в наукових колах ще Г. Бребаном 

[34, с. 193–194], є з’ясування того, чи має право відповідний суб’єкт публічної 

адміністрації під час реалізації своїх повноважень помилитись і надати хибну 

правову оцінку, так зване «право на помилку». Продовжуючи дослідження в 

цьому напрямі, науковець В.Б. Авер’янов [48, с. 127] стверджував, що 

допустимим є прийняття уповноваженим суб’єктом рішення на підставі 

здійснення помилкової правової оцінки, однак помилка не може бути 

абсурдною чи явною, оскільки така помилка прирівнюється до зловживання 

повноваженнями. Водночас в іншому випадку визначення рівня абсурдної чи 

явної помилки є оціночними поняттями й теж визначаються у сукупності 

фактичних обставин у кожній конкретній ситуації. Задля запобігання появі 
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«помилки» діяльності чи бездіяльності суб’єкта публічної адміністрації 

повинно передувати змістовне та належне дослідження обставин справи, а 

результат реалізації наданих законодавством повноважень має бути піддано 

контролю з боку судової влади або громадськості. 

Згадані вище проблеми, проаналізовані помилки застосування розсуду 

суб’єктів публічної адміністрації, виявлені під час судового оскарження, 

створюють такі негативні наслідки:  

– призводять до виразно несправедливих, необґрунтованих, нерозумних 

або деспотичних рішень [53, с. 25]; 

– сприяють поширенню практики вибіркового та суб’єктивного вчинення 

адміністративного розсуду за одних і тих же обставин;  

– надмірно обтяжують фізичних та юридичних осіб, що виявляється у 

покладенні більше обов’язків на осіб, введення значної кількості 

дозволів/ліцензій, необґрунтоване витребовування додаткових документів, 

встановлення заборон/обмежень при здійсненні певного виду господарської 

діяльності тощо. 

З метою сприяння усуненню зазначених помилок та покращення рівня 

здійснення суб’єктами публічної адміністрації належного адміністрування та 

реалізації адміністративного розсуду доцільним буде взяти до уваги подальші 

рекомендації.  

По-перше, законодавчо закріпити норми, які б дозволили визначити 

відповідальних за виконання адміністративного розсуду суб’єктів публічної 

адміністрації. Дане положення необхідне для можливості ідентифікації 

відповідальної особи та покладення персональної відповідальності за 

вчинений розсуд.  

По-друге, введення для суб’єктів публічної адміністрації додаткових 

критеріїв оцінювання якості ефективності та результативності діяльності. 

Дане оцінювання буде сприяти викоріненню стереотипу важливості лише 

присутності на робочому місці й заміни на розуміння вагомості якості роботи, 

яка виконується.  
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По-третє, потребує удосконалення процедура діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації. Доцільним може бути введення процедури 

погодження застосування адміністративного розсуду, зокрема передбачення 

норм щодо визначення підстав для здійснення розсуду: самостійне прийняття, 

колегіальне прийняття, попереднє погодження з керівництвом, попереднє 

прийняття. В свою чергу, процедурними доповненнями може бути 

передбачення випадків передачі обов’язку здійснення адміністративного 

розсуду до вищого органу залежно від складності ситуації; розширення 

можливостей громадського контролю. Запровадження додаткових та 

удосконалення існуючих процедур будуть сприяти посиленню прозорості й 

ясності дій уповноважених суб’єктів, зменшать ризик помилок та порушень.  

Іншими способами зниження ризиків помилкової реалізації 

адміністративного розсуду можуть виявитись: спрощення встановлених 

законодавством адміністративних процедур, кількості дозволів/ліцензій на 

ведення господарської діяльності; зменшення кількості суб’єктів публічної 

адміністрації, які беруть участь при прийняття рішення в одній ситуації; 

підвищення довіри до суб’єктів публічної адміністрації та їх діяльності. 

Очевидним є те, що неналежна реалізація адміністративного розсуду 

суб’єктами публічної діяльності не повинна залишатись без уваги. Реагувати 

на помилки при застосуванні розсуду слід шляхом усунення їх причин і 

наслідків, звернення до суб’єктів, якими незаконно вчинено розсуд, до їх 

керівного чи вищого органу, оскарження в судовому порядку. 

Підсумком дослідження важливості та ролі адміністративного суду при 

перевірці адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації є 

відсутність сумнівів у тому, що адміністративне правосуддя є важливою 

формою контролю за діяльністю адміністративних органів. У той же час воно 

не є її винятковим регулятором чи оздоровлюючим фактором.  
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Висновки до розділу 3 

 

Підсумовуючи дослідження повноважень адміністративного суду при 

вирішенні справи по суті, помилок у застосуванні суб’єктами публічної 

адміністрації адміністративного розсуду зупинимось на таких загальних 

висновках. 

1. До компетенції адміністративного суду належить прийняття судового 

рішення за результатами розгляду адміністративного позову. Аналізуючи 

процесуальне законодавства, зокрема статтю 162 КАС України 2005 року та 

статтю 245 КАС України 2017 року, наукова спільнота повноваження суду 

визначає як види висновків, які суд має зробити при вирішенні справи по суті. 

Проаналізовано, що нова редакція процесуального кодексу значно розширила 

повноваження суду, в тому числі було уточнено деякі види повноважень та 

доповнено кодекс новими повноваженнями.  

З урахуванням історичних та чинних положень адміністративного 

процесуального законодавства автором встановлено, що судовий контроль за 

діяльністю суб’єктів публічної адміністрації у цілому поділяється на такі види 

компетенції: повноваження відмовити у задоволенні позовних вимог; 

повноваження скасувати акт; змінити акт; скасувати акт та зобов’язати 

суб’єкта владних повноважень повторно розглянути заяву позивача; 

зобов’язати вчинити певні дії. 

За результатами аналізу судової практики розгляду адміністративних 

справ щодо перевірки адміністративного розсуду під час оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності автором узагальнено та визначено порушення, яких 

допускається адміністративний суд, переглядаючи вказані справи: 

 наявність неоднозначної практики тлумачення адміністративними 

судами юрисдикції при розгляді справ щодо перевірки законності 

застосування адміністративного розсуду та відмежування від цивільних справ; 
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  допущення суддями перевищення власних повноважень під час 

здійснення оцінки правомірності рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта 

публічної адміністрації; 

 неправильне визначення територіальної підсудності судами перших 

інстанцій; 

 використання положень роз’яснень та правових позицій судів вищих 

інстанцій, що втратили свою актуальність з плином часу та не враховують 

подальших змін у чинному законодавстві; 

 неналежне з’ясування критеріїв адміністративної юрисдикції щодо 

визначення наявності публічно-правового спору між особою та суб’єктом 

публічної адміністрації; 

 існування суперечливої судової практики, вираженої у непослідовності 

позиції одного і того ж суду щодо подібних позовних вимог, правовідносин, 

сторін, підстав і предмета позову; 

 формальний підхід до розгляду справи, без здійснення належної оцінки 

фактичних обставин справи. 

З метою усунення виявлених порушень реалізації адміністративним 

судом своїх повноважень, зменшення кількості таких порушень та підвищення 

якості судових рішень пропонується дотримуватись, зокрема, таких 

рекомендацій: 1) формувати та застосовувати єдину судову практику як у 

межах певного суду, так і в цілому між адміністративними судами щодо 

аналогічних справ; 2) враховувати практику та правові позиції судів вищих 

інстанцій судами нижчих інстанцій; 3) здійснювати якісний та своєчасний 

аналіз під час дослідження матеріалів справи. 

2. Аналіз судової практики останніх років допоміг визначити причини 

неправильного здійснення адміністративного розсуду суб’єктами публічної 

адміністрації й згрупувати їх на дві групи: суб’єктивні (залежать від суб’єкта 

й він може на них впливати) та об’єктивні причини (безпосередньо не залежать 

від суб’єкта). 
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До суб’єктивних причин неправильного здійснення суб’єктами публічної 

адміністрації розсуду відносимо: неналежне міркування; діяльність з 

неправильною метою; постановка неправильних питань; недобросовісні 

наміри; нехтування фактами; необґрунтована діяльність тощо. 

Об’єктивні причини, які спричиняють неправильне здійснення розсуду, є 

наслідком низької якості закону й вбачаються у такому: невизначеність у 

законодавчих актах функцій, прав, обов’язків, повноважень, відповідальності 

суб’єктів публічної адміністрації; неврегульованість процедур здійснення 

діяльності, що проявляється через відсутність строків на вчинення розсуду, 

відсутність обов’язку мотивувати своє рішення, право витребовувати 

додаткові відомості/документи/інформацію, надання яких не передбачено 

законодавством тощо; відсутність чітких критеріїв оцінки та контролю за 

діяльністю суб’єктів публічної адміністрації; невизначеність меж 

персональної відповідальності суб’єкта публічної адміністрації за прийняті 

ним рішення тощо. 

У межах дослідження визначено помилки у застосуванні 

адміністративного розсуду через аналіз судових рішень судів адміністративної 

юрисдикції, що здійснюють перевірку законності застосування 

адміністративного розсуду суб’єктами публічної адміністрації під час 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності. 

Автором запропоновано помилки у застосуванні адміністративного 

розсуду поділити на два загальні види: незастосування розсуду та 

зловживання розсудом. 

Незастосування розсуду виражається у бездіяльності уповноваженого 

суб’єкта й має дві форми прояву:  

1) самоусунення від здійснення розсуду – свідоме незастосування 

суб’єктом публічної адміністрації адміністративного розсуду взагалі; 

2) недостатній розсуд – нездатність здійснювати адміністративний розсуд 

повноцінно та добросовісно. 
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Зловживання розсудом є порушенням, яке полягає у використанні 

розсуду неналежним чином або неуспішному використанні розсуду. 

Перевірка судом на предмет зловживання суб’єктами публічної 

адміністрації владою дає змогу згрупувати такий вид помилки у чотири форми 

його прояву:  

1) перевищення меж розсуду – суб’єкт публічного адміністрування при 

здійсненні адміністративного розсуду виходить за межі наданої 

законодавством компетенції, самостійно розширює власні дискреційні 

повноваження;  

2) звуження меж розсуду – суб’єкт публічної адміністрації офіційно 

заявляє, проте помилково вважає, що при вирішенні окремих питань він не 

володіє повноваженнями й дане питання відносить до компетенції іншого 

уповноваженого суб’єкта;  

3) неправильне застосування розсуду – застосування розсуду 

супроводжується: неправильним розумінням положень закону, порушенням 

встановленої законодавством процедури; неналежним дослідженням 

документів та обставин, проведенням перевірки, розслідування, що спричиняє 

прийняття необґрунтованого рішення; неправомірним покладенням вини на 

особу, без її належного доведення; неправомірними мотивами, такими як 

шахрайство, нечесність, злість, особистий інтерес, корупційні мотиви тощо;  

4) недоречний розсуд – помилкове застосування розсуду, яке є наслідком 

неврегульованості законодавством певних ситуацій чи процедур, у зв’язку з 

чим уповноважений суб’єкт трактує свої дискреційні повноваження в міру 

свого «помилкового» розуміння. 

Визначення порушень та помилок у застосуванні адміністративного 

розсуду дає змогу оцінити недоліки діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації при виконанні ними публічно-владних повноважень. 

Дослідження помилок у застосуванні розсуду, з’ясування причин та 

підстав, що призвели до порушення розсуду, допомогли визначити негативні 

наслідки таких помилок: прийняття несправедливих, необґрунтованих, 
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нерозумних або деспотичних рішень; поширення практики вибіркового та 

суб’єктивного вчинення адміністративного розсуду за одних і тих же 

обставин; надмірне обтяження фізичних та юридичних осіб, що виявляється у 

покладенні додаткових обов’язків на них, введення значної кількості 

дозволів/ліцензій, необґрунтоване витребовування додаткових документів, 

встановлення заборон/обмежень при здійсненні певного виду господарської 

діяльності тощо. 

Задля зменшення кількості помилок у застосуванні адміністративного 

розсуду та усунення їх негативних наслідків автором рекомендовано: 

закріпити на рівні закону положення щодо визначення відповідальних за 

виконання адміністративного розсуду з метою покладення персональної 

відповідальності за вчинений розсуд; ввести додаткові критерії оцінювання 

якості ефективності та результативності діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації; удосконалити процедури діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, зокрема, введення процедури погодження застосування розсуду, 

передбачення випадків передачі обов’язку здійснення адміністративного 

розсуду до вищого органу залежно від складності ситуації; розширення 

можливостей громадського контролю тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, що полягає у розкритті змісту та меж перевірки 

адміністративним судом адміністративного розсуду суб’єктів публічної 

адміністрації, встановленні відповідності їх дотримання судом чинному 

законодавству та обґрунтуванні необхідності удосконалення правового 

регулювання процесуального розсуду суду і розробленні рекомендацій, що 

стосуються як удосконалення практичної реалізації адміністративного 

розсуду суб’єктами публічної адміністрації, так і покращення судової 

практики й уникнення помилок в процесі здійснення адміністративного 

судочинства. 

Основними науковими і практичними результатами роботи є такі 

висновки: 

1. Розкрито сутність поняття «суб’єкт публічної адміністрації» та 

обґрунтовано, що найбільш відповідним терміном для визначення суб’єктів 

публічно-владних повноважень з точки зору узгодженості наукових позицій 

та реальної структури органів і осіб, які застосовують адміністративний розсуд 

в Україні, є поняття «суб’єкт публічної адміністрації». 

Сформовано критерії віднесення осіб до суб’єктів публічної 

адміністрації, а саме: наявність правової норми, якою суб’єкта уповноважено 

здійснювати публічне адміністрування; реалізація публічних повноважень та 

функцій; результатом діяльності суб’єкта є прийняття рішення чи вчинення дії 

(допущення бездіяльності). 

Встановлено, що в сучасній Україні на законодавчому рівні відсутній 

термін, який би визначав суб’єкта, уповноваженого здійснювати владно-

управлінські функції, та відсутня єдина класифікація суб’єктів публічної 

адміністрації. Практичне значення в контексті перегляду адміністративним 

судом адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації, відповідно 

до якого прийнято рішення, вчинено дії чи допущено бездіяльність, має 
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усунення зазначеної правової прогалини шляхом внесення змін до чинного 

законодавства, зокрема до Кодексу адміністративного судочинства України, 

шляхом вилучення терміна «суб’єкт владних повноважень» і натомість 

введення терміна «суб’єкт публічної адміністрації». 

Запропоновано для однозначного практичного сприйняття і усталеного 

використання в практиці адміністративного судочинства вважати, що систему 

суб’єктів публічної адміністрації становлять: 

 індивідуальні суб’єкти, уповноважені на реалізацію управлінських 

функцій (посадові, службові особи органів публічної влади, Президент 

України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини при 

здійсненні публічних повноважень, фізичні особи, уповноважені на 

здійснення суспільно-державних, управлінських функцій, представники 

самоврядних професій, що надають публічні послуги); 

 колективні суб’єкти публічних повноважень, серед яких: (1) органи 

публічної влади (органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, 

центральні та місцеві органи виконавчої влади); органи місцевого 

самоврядування (територіальна громада; сільська, селищна, міська, районна в 

місті рада; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та 

обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селищ, міст; органи самоорганізації населення); (2) суб’єкти, яким делеговано 

здійснення деяких суспільно-державних повноважень (Верховна Рада 

України, Апарат та комітети Верховної Ради України, Рада національної 

безпеки і оборони України, Генеральна прокуратура України, територіальні 

органи прокуратури, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Державна 

судова адміністрація України, державні органи, що не відносяться до органів 

виконавчої влади та мають особливий статус (Рахункова палата України, 

Національний банк України, Центральна виборча комісія України, виборчі 

комісії, комісії з референдуму, Вища рада правосуддя, Національні комісії, що 

здійснюють державне регулювання у сферах природних монополій, 
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енергетики та комунальних послуг, зв’язку та інформації, цінних паперів та 

фондового ринку, ринків фінансових послуг тощо); (3) юридичні особи 

публічного права без статусу органів публічної влади, створені для 

забезпечення певних прав людини, реалізації суспільних інтересів, виконання 

конкретних завдань держави (серед яких освітньо-виховні установи, вищі 

навчальні заклади, наукові, науково-дослідні установи, освітньо-художні 

заклади, експертно-технічні центри, архівні установи, лікувально-

профілактичні заклади, установи виконання покарань, військові частини; 

фонди публічного права тощо); (4) інші суб’єкти, які здійснюють публічні 

(невладні) повноваження (громадські об’єднання; будинкові, вуличні, 

квартальні комітети, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети, 

яким делеговані окремі функції для ефективнішого вирішення завдань на 

місцевому рівні; засоби масової інформації, інформаційні агентства, редакції 

журналів; підприємства, установи приватного права тощо).  

2. У межах дослідження визначено, що у законодавстві різних країн 

передбачена можливість суб’єктів публічної адміністрації діяти на власний 

розсуд при реалізації ними публічно-владних (управлінських) функцій. 

Надання законодавством певної свободи у вирішенні вказаними особами 

окремих ситуацій призводять до реалізації ними адміністративного розсуду. 

Такі поняття, як дискреція, дискреційна влада чи дискреційні повноваження є 

першоджерелами адміністративного розсуду й полягають у наданні 

уповноваженому суб’єкту права діяти в межах компетенції. 

Наукове і практичне значення має запропоноване автором визначення 

поняття адміністративного розсуду, як правову можливість суб’єктів 

публічної адміністрації здійснювати аналітичну, інтелектуальну діяльність у 

межах та у спосіб, встановлених законодавством, через оцінку фактичних 

обставин справи на виконання законної мети з дотриманням, зокрема, 

принципів верховенства права, справедливості, розсудливості, оперативності, 

з подальшим вибором оптимального рішення в конкретній ситуації публічного 

адміністрування. 
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Перевірка адміністративним судом вжитого, застосованого суб’єктом 

публічної адміністрації адміністративного розсуду під час оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності здійснюється із обов’язковим дослідженням притаманних 

йому ознак: 1) адміністративний розсуд є правовою можливістю здійснення 

діяльності суб’єктами публічної адміністрації при прийнятті рішення, що 

може проявлятись як у формі дії, так і бездіяльності, тобто формуватися із 

застосуванням активної чи пасивної поведінки уповноваженого суб’єкта; 

2) реалізовується відповідним колом осіб, яких уповноважено на це правовою 

нормою; 3) обсяг компетенції обмежений рамками закону; 4) є 

інтелектуальною, творчою діяльністю; 5) свобода вибору та гнучкість при 

прийнятті рішень; 6) для прийняття найбільш оптимального рішення та 

здійснення найефективнішої діяльності суб’єкт публічної адміністрації 

спирається на правові та позаправові загальносоціальні фактори розсуду; 

7) обумовлюється дотриманням, зокрема, принципів верховенства права, 

справедливості, доцільності, розумності, обґрунтованості, пропорційності 

тощо; 8) розумний строк здійснення адміністративного розсуду з огляду на 

фактичні обставин справи; 9) відповідність належній меті, задля якої 

здійснюється таке застосування розсуду; 10) вчиняється з дотриманням 

принципу однакового поводження. 

Питання доцільності та необхідності існування адміністративного 

розсуду як у минулі століття, так і сьогодні залишається дискусійним та 

неоднозначним, оскільки містить суб’єктивний фактор, а отже, передбачає 

можливість виникнення конфлікту інтересів, зловживання владними 

повноваженнями, сприяє розвитку корупції. Розсуд є незмінним інструментом 

для індивідуальної справедливості оскільки має такі переваги: є найкращим 

вираженням правової держави; можливе обрання альтернативного варіанта 

серед декількох дій; сприяє проведенню належної оцінки обставин справи у 

зв’язку з глибшим розумінням проблеми та володінням матеріалом із 

відповідного питання; є одним із найбільш ефективних способів вирішення 
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спору; приводить до винесення адекватного рішення; здійснюється з 

урахуванням публічного інтересу. 

Аналіз законодавчих актів дав змогу констатувати законодавчу 

неврегульованість положень, які б визначали зміст поняття адміністративного 

розсуду, умови, процедури його застосування тощо. Важливою причиною 

відсутності на законодавчому рівні вказаних положень є те, що визначення 

ознак, змісту, умов, порядку та процедури використання адміністративного 

розсуду призведе до необхідності діяти лише у встановлених межах, а відтак 

способи вчинити корупційні чи свавільні дії будуть звужені. 

3. Автором встановлено, що процес реалізації адміністративного розсуду 

суб’єктами публічної адміністрації супроводжується:  

– з’ясуванням природи правовідносин, що здійснюється з метою 

встановлення сфери розповсюдження компетенції уповноваженого суб’єкта 

на предмет розгляду, який потребує застосування розсуду;  

– оцінкою обсягу та меж законодавчо визначених публічно-правових 

функцій як гарантованої міри прийняття рішення чи вчинення дій;  

– визначенням мотивації щодо вчиненого розсуду. 

Запропоновано реалізацію адміністративного розсуду в діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації розмежовувати на: 1) правомірне 

застосування адміністративного розсуду – розсуд, вчинений в межах та у 

спосіб, визначений правовими нормами, за результатами здійснення належної 

оцінки фактичних обставин; 2) неправомірне застосування адміністративного 

розсуду – розсуд, реалізований поза межами правових норм та без повної 

оцінки фактичних обставин, що супроводжувався тиском керівництва, 

громадськості чи сторонніх осіб, острахом застосування санкцій чи інших 

негативних наслідків, бажанням задовольнити власні мотиви.  

З метою зменшення випадків неправомірного застосування 

адміністративного розсуду автором рекомендовано: визначити в законодавчих 

актах розгорнуту компетенцію суб’єктів публічної адміністрації; усунути 

повторювання подібних повноважень між різними суб’єктами; запровадження 
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дієвого контролю за реалізацією уповноваженими суб’єктами своїх 

повноважень; передбачення дієвого механізму щодо відповідальності за 

неналежне виконання своїх повноважень.  

Встановлено, що стан реалізації адміністративного розсуду в діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації характеризується як незадовільний, оскільки 

більшість оскаржень у позасудовому порядку не приводить до відновлення 

порушених прав та законних інтересів заінтересованих осіб, і справи дедалі 

частіше спрямовуються для перевірки вжитого адміністративного розсуду 

саме адміністративним судом. 

4. З метою розуміння природи справи адміністративного судочинства, 

усунення неузгодженості в розмежуванні юрисдикції судів запропоновано 

внести зміни та доповнення до адміністративного процесуального 

законодавства, які стосуються визначення ознак адміністративної юрисдикції. 

Безпосередньо запропоновано розширити статтю 19 КАС України 2017 року, 

доповнивши її частиною четвертою такого змісту: 

«4. Справи, на які поширюється адміністративна юрисдикція, мають 

відповідати таким ознакам: 

 учасники справи перебувають у публічних правовідносинах;  

 між учасниками справи існує правовий спір; 

 один із учасників справи є суб’єктом владних повноважень; 

 спір виник у зв’язку з реалізацією суб’єктом владних повноважень 

публічно-владних управлінських функцій; 

 наявний публічний інтерес. 

Відсутність однієї з ознак адміністративної юрисдикції свідчить, що 

справа підлягає розгляду в іншому, ніж адміністративне, судочинстві». 

5. Розкрито правову природу та зміст процесуальної діяльності 

адміністративного суду, які полягають у тому, що суд, здійснюючи активну 

діяльність у справі, витребовує необхідні докази, аналізує обставини справи, у 
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результаті чого, спираючись на своє внутрішнє переконання, приймає судове 

рішення. 

Досліджено зміст процесуальної діяльності адміністративного суду, під 

час якої відповідно до конкретних приписів чинного КАС України 2017 року 

суд застосовує власний суддівський процесуальний розсуд, зокрема при 

вчиненні або не вчиненні процесуальних дій під час розгляду справи та при 

вирішенні справи по суті і викладенні повного тексту судових рішень. 

Сформовано поняття процесуального розсуду адміністративного суду як 

здатність суду здійснювати вибір серед можливих варіантів поведінки у 

визначених законодавством межах з метою обрання найоптимальнішого 

варіанта. Вказане визначення запропоноване закріпити у процесуальному 

кодексі шляхом доповнення пунктом 25 частину 1 статті 4 «Визначення 

термінів» КАС України 2017 року. 

Уперше пропонується класифікувати процесуальну діяльність 

адміністративного суду за критеріями: залежно від ініціатора (діяльність 

реалізується за ініціативою суду; діяльність суду розпочинається за 

заявою/клопотанням учасника судового процесу); за місцем реалізації (в 

судовому засіданні; поза межами фактичного місцезнаходження суду); за 

порядком здійснення повноважень (звичайні повноваження; спеціальні 

повноваження); залежно від стадії адміністративного процесу в суді (на етапі 

порушення адміністративної справи; на етапі підготовки справи до судового 

розгляду; на етапі судового розгляду справи; на етапі ухвалення рішення у 

справі; на етапі апеляційного оскарження судового рішення суду першої 

інстанції; на етапі касаційного перегляду судового рішення судів попередніх 

інстанцій). Аналіз процесуальної діяльності суду сприятиме практичному 

виявленню незаконної діяльності суду в процесі розгляду справи. 

6. З’ясовано, що обсяг судового розсуду становить сукупність законних 

можливих альтернатив поведінки в певній ситуації, що відрізняються залежно 

від обставин, підстав, умов. Під межами судового розсуду запропоновано 
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розуміти певні законодавчо визначені обмеження вибору суддею своєї 

поведінки, яких слід дотримуватись та які не можуть бути проігноровані. 

На підставі аналізу нормативних джерел та узагальненого огляду 

наукової літератури сформовано висновок, що на діяльність судді під час 

розгляду справи та прийняття судового рішення впливають певні чинники, які 

формують позицію судді. Суддя має усвідомлювати свій професійний 

обов’язок, керуватись внутрішнім переконанням, мати високий рівень 

правосвідомості, співвідносити свої дії та рішення з нормами закону і моралі, 

не піддаватись сторонньому впливу та діяти у правових і моральних межах, 

відповідно до наданих повноважень. 

Практика розгляду адміністративних справ дала змогу сформувати форми 

зловживання судом процесуальними повноваженнями, які спричинюють 

відхилення від належного з’ясування обставин справи та встановлення істини 

у спорі, в результаті чого якість прийнятого судового рішення викликає 

сумніви, основними з яких є: 1) покладення обов’язку надання відповідних 

підтверджуючих документів своєї невинуватості на позивача, а не на суб’єкта 

публічної адміністрації; 2) ігнорування меж предмета доказування; 

3) знецінення критеріїв оцінювання доказів. Проведене узагальнення судової 

практики останніх років буде корисним для попередження і недопущення 

подібних зловживань адміністративним судам та контролю за дотриманням 

адміністративними судами усіх ланок меж своєї діяльності.  

Автором запропоновано внести зміни до КАС України 2017 року в 

частині визначення змісту та меж процесуальної діяльності адміністративного 

суду. У зв’язку з чим пропонуємо статтю 244 КАС України 2017 року викласти 

в новій редакції: 

«Стаття 244. Процесуальна діяльність адміністративного суду 

1. В процесі розгляду та вирішення адміністративних справ 

адміністративний суд здійснює процесуальну діяльність. Процесуальна 

діяльність адміністративного суду полягає у здійсненні повноважень, 
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передбачених процесуальним законодавством, з метою виконання завдання 

адміністративного судочинства. 

2. Повноваження адміністративного суду реалізуються шляхом 

використання процесуального розсуду. Процесуальний розсуд 

адміністративного суду вчиняється в межах справедливості, вмотивованості, 

розумності, раціональності. 

Справедливість полягає у неупередженому та однаковому поводженні 

судді з учасниками судового процесу. 

Вмотивованість зобов’язує суд пояснювати та обґрунтовувати власне 

рішення. 

Розумність зводиться до обов’язку судді діяти свідомо з метою обрання 

найоптимальнішого варіанта. 

Раціональність прийняття розсуду зобов’язує суд співвідносити свої дії та 

рішення з положеннями законодавства, моральними нормами та фактичними 

обставинами справи. 

3. У випадках виявлення адміністративним судом адміністративного 

розсуду (дискреційних повноважень) під час перевірки законності прийнятого 

рішення, вчинених дій чи допущення бездіяльності суб’єктами, 

уповноваженими на здійснення владно-управлінських функцій, судом 

підлягає з’ясуванню: чи були законні підстави для вчинення розсуду; чи 

дотримано межі вчинення розсуду; чи вчинено розсуд у спосіб, визначений 

законодавством; чи дотримано мету, з якою надані повноваження на вчинення 

розсуду; чи обґрунтовано застосовано розсуд; чи не відбулось втручання 

інших осіб або упередженості в процесі реалізації розсуду; чи дотримано 

строк, відведений для вчинення розсуду; чи вчинено розсуд належним 

суб’єктом, якого законодавством наділено відповідними повноваженнями на 

здійснення розсуду. 

4. Під час ухвалення рішення суд вирішує питання: 

1) чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та 

заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; 
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2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та 

докази на їх підтвердження; 

3) яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин; 

4) чи слід позов задовольнити або в позові відмовити; 

5) як розподілити між сторонами судові витрати; 

6) чи є підстави допустити негайне виконання рішення; 

7) чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову». 

7. З’ясовано, що судовий контроль за діяльністю суб’єктів публічної 

адміністрації проявляється у тому, що за результатами розгляду публічно-

правового спору адміністративний суд при вирішенні адміністративних справ 

уповноважений: відмовити у задоволенні позову, скасувати акт, змінити акт, 

скасувати акт та зобов’язати суб’єкта владних повноважень повторно 

розглянути заяву позивача, зобов’язати вчинити певні дії. Діяльністю суду є 

здійснення оцінки оскаржуваного адміністративного розсуду і розмежування 

меж власних функцій. 

За результатами аналізу судової практики розгляду адміністративних 

справ щодо перевірки адміністративного розсуду під час оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності автором узагальнено та визначено порушення, яких 

допускається адміністративний суд, переглядаючи вказані справи, а саме: 

1) наявність неоднозначної практики тлумачення адміністративними судами 

юрисдикції при розгляді справ щодо перевірки законності застосування 

адміністративного розсуду та відмежування від цивільних справ; 

2)  допущення суддями перевищення власних повноважень під час здійснення 

оцінки правомірності рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта публічної 

адміністрації, оскільки в такому випадку відбувається підміна компетенції; 

3) неправильне визначення територіальної підсудності судами перших 

інстанцій; 4) використання положень роз’яснень та правових позицій судів 

вищих інстанцій, що втратили свою актуальність з плином часу та не 

враховують подальших змін у чинному законодавстві; 5) неналежне 

з’ясування критеріїв адміністративної юрисдикції щодо визначення наявності 



 

 

211 

публічно-правового спору між особою та суб’єктом публічної адміністрації; 

6) існування суперечливої судової практики, вираженої у непослідовності 

позиції одного і того ж суду щодо подібних позовних вимог, правовідносин, 

сторін, підстав і предмета позову; 7) формальний підхід до розгляду справи, 

без здійснення належної оцінки фактичних обставин справи. 

З метою усунення виявлених порушень реалізації адміністративним 

судом своїх повноважень, зменшення кількості таких порушень та підвищення 

якості судових рішень автором сформульовано низку рекомендацій, зокрема, 

пропонується: 1) формувати та застосовувати єдину судову практику як у 

межах певного суду, так і в цілому між адміністративними судами щодо 

аналогічних справ; 2) враховувати практику та правові позиції судів вищих 

інстанцій судами нижчих інстанцій; 3) здійснювати якісний та своєчасний 

аналіз під час дослідження матеріалів справи. 

8. У межах дослідження питання ефективності та якості щоденної 

реалізації адміністративного розсуду та питання стосовно зловживання 

суб’єктами наданою компетенцією автором виокремлено дві групи причин 

неправильного здійснення адміністративного розсуду суб’єктами публічної 

адміністрації: суб’єктивні (залежать від суб’єкта й він може на них впливати) 

та об’єктивні причини (безпосередньо не залежать від суб’єкта). 

Суб’єктивними причинами неправильного здійснення адміністративного 

розсуду є: неналежне міркування; діяльність з неправильною метою; 

постановка неправильних питань; недобросовісні наміри; нехтування 

фактами; необґрунтована діяльність тощо. В свою чергу, об’єктивними 

причинами є: невизначеність у законодавчих актах функцій, прав, обов’язків, 

повноважень, відповідальності суб’єктів публічної адміністрації; 

неврегульованість процедур здійснення діяльності, що проявляється через 

відсутність строків на вчинення розсуду, відсутність обов’язку мотивувати 

своє рішення, право витребовувати додаткові 

відомості/документи/інформацію, надання яких не передбачено 

законодавством тощо; відсутність чітких критеріїв оцінки та контролю за 
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діяльністю суб’єктів публічної адміністрації; невизначеність меж 

персональної відповідальності суб’єкта публічної адміністрації за прийняті 

ним рішення. 

Вперше детально класифіковано помилки у застосуванні 

адміністративного розсуду шляхом аналізу судових рішень судів 

адміністративної юрисдикції, що здійснюють перевірку законності 

застосування адміністративного розсуду суб’єктами публічної адміністрації 

під час оскарження рішень, дій чи бездіяльності. Запропоновано помилки 

згрупувати у два загальні види: незастосування розсуду та зловживання 

розсудом. Незастосування розсуду виражається у бездіяльності 

уповноваженого суб’єкта й має дві форми прояву: 1) самоусунення від 

здійснення розсуду; 2) недостатній розсуд. Зловживання розсудом є 

порушенням, яке полягає у використанні розсуду неналежним чином або 

неуспішне використання розсуду і проявляється у таких чотирьох формах: 

1) перевищення меж розсуду; 2) звуження меж розсуду; 3) неправильне 

застосування розсуду; 4) недоречний розсуд. 

На підставі проаналізованих помилок застосування розсуду, з’ясування 

причин та підстав, що призвели до порушення розсуду, визначено негативні 

наслідки таких помилок та сформовано пропозиції задля зменшення кількості 

помилок у застосуванні адміністративного розсуду та усунення їх негативних 

наслідків. Автором рекомендовано: закріпити на рівні закону положення щодо 

визначення відповідальних за виконання адміністративного розсуду з метою 

покладення персональної відповідальності за вчинений розсуд; ввести 

додаткові критерії оцінювання якості, ефективності та результативності 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації; удосконалити процедури 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, зокрема, введення процедури 

погодження застосування розсуду, передбачення випадків передачі обов’язку 

здійснення адміністративного розсуду до вищого органу залежно від 

складності ситуації; розширення можливостей громадського контролю тощо. 
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Дослідження теоретико-прикладних і правових засад перевірки 

адміністративним судом адміністративного розсуду суб’єктів публічної 

адміністрації, визначення змісту та меж такої перевірки зумовили можливість 

конкретних висновків щодо такої перевірки та, відповідно, обґрунтування і 

сформування пропозицій, рекомендацій, доповнень та змін до чинного 

адміністративного процесуального законодавства, зокрема щодо необхідності 

закріплення терміна «процесуальний розсуд адміністративного суду», ознак 

справи адміністративної юрисдикції, природи процесуальної діяльності 

адміністративного суду, врегулювання питання зловживання судом 

процесуальними повноваженнями при розгляді адміністративних справ та 

зменшення порушень судом під час перевірки адміністративного розсуду. 
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справі № 826/2133/15. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/57067155 (дата 

звернення: 10.02.2018). 

158. Постанова Верховного Суду України від 17 травня 2016 року у справі 

№ 804/11325/14. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/58106407 (дата 

звернення: 10.02.2018). 

159. Постанова Верховного Суду України від 19 травня 2015 р., судова 

справа № 21-105а15. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/47204402 (дата 

звернення: 10.02.2018). 
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160. Постанова Верховного Суду України від 19 травня 2015 р., судова 

справа № 21-107а15. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/44749536 (дата 

звернення: 10.02.2018). 

161. Постанова Верховного Суду України від 23 лютого 2016 р., судова 

справа № 800/55/15. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/57102490 (дата 

звернення: 10.02.2018). 

162. Постанова Верховного Суду України від 28 квітня 2015 р., судова 

справа № 21-67а15. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/44321854 (дата 

звернення: 10.02.2018). 

163. Постанова Вищого адміністративного суду України від 16 листопада 

2016 р., судова справа № К/800/17306/16, К/800/17393/16. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62962021 (дата звернення: 10.02.2018). 

164. Постанова Вищого адміністративного суду України від 19 жовтня 

2016 р., судова справа № К/800/13045/16. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/62132791 (дата звернення: 10.02.2018). 

165. Постанова Вищого адміністративного суду України від 07 грудня 

2016 р., судова справа № К/800/8307/16. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/63323430 (дата звернення: 10.02.2018). 

166. Постанова Вінницького апеляційного адміністративного суду від 15 

вересня 2015 р., судова справа № 802/2145/15-а. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/50685597 (дата звернення: 10.02.2018). 

167. Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного 

суду від 04 липня 2017 р., судова справа № 804/743/17. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/67552350 (дата звернення: 10.03.2018). 

168. Постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду 

від 07 серпня 2017 р., судова справа № 804/1261/17. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/71851613 (дата звернення: 10.03.2018). 

169. Постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду 

від 29 грудня 2014 р., судова справа № 804/17590/14. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/42630379 (дата звернення: 10.02.2018). 
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170. Постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду 

від 28 лютого 2017 р., судова справа № 804/714/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65248892 (дата звернення: 10.03.2018). 

171. Постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду 

від 28 лютого 2017 р., судова справа № 804/743/17. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/65228819 (дата звернення: 10.03.2018). 

172. Постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 07 

лютого 2018 р., судова справа № 805/2462/17-а. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72087729 (дата звернення: 10.03.2018). 

173. Постанова Житомирського апеляційного адміністративного суду від 

20 лютого 2018 р., судова справа № 290/505/17. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72335480 (дата звернення: 05.03.2018). 

174. Постанова Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької 

області від 12 грудня 2016 р., судова справа № 264/6253/16-а. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63461552 (дата звернення: 10.02.2018). 

175. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 10 

липня 2017 р., судова справа № 825/421/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67746192 (дата звернення: 10.02.2018). 

176. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 25 

січня 2017 р., судова справа № 823/1809/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64260825 (дата звернення: 10.02.2018). 

177. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 25 

січня 2018 р., судова справа № 810/4485/16. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72027501 (дата звернення: 10.02.2018). 

178. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 26 

липня 2017 р., судова справа № 711/3427/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67985324 (дата звернення: 10.02.2018). 

179. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 30 

січня 2018 р., судова справа № 823/1628/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71937673 (дата звернення: 10.02.2018). 
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180. Постанова Київського окружного адміністративного суду від 

03 травня 2017 р., судова справа № 810/1234/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66787147 (дата звернення: 10.03.2018). 

181. Постанова Липоводолинського районного суду Сумської області від 

17 листопада 2015 р., судова справа № 581/872/15-а. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53634293 (дата звернення: 10.02.2018). 

182. Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 12 

жовтня 2017 р., судова справа № 306/983/17. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/69518226 (дата звернення: 10.02.2018). 

183. Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 27 

лютого 2018 р., судова справа № 876/8898/17. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72500738 (дата звернення: 05.03.2018).]. 

184. Постанова Одеського апеляційного адміністративного суду від 10 

квітня 2014 р., судова справа № 814/3197/13-а. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38701785 (дата звернення: 10.02.2018). 

185. Постанова Одеського окружного адміністративного суду від 07 

липня 2017 р., судова справа № 815/2544/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68133587 (дата звернення: 10.02.2018). 

186. Постанова Одеського окружного адміністративного суду від 

20 березня 2017 р., судова справа № 815/434/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65622008 (дата звернення: 10.03.2018). 

187. Постанова Одеського окружного адміністративного суду від 27 

липня 2015 р., судова справа № 815/3566/15. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/47706280 (дата звернення: 10.02.2018). 

188. Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 12 січня 

2017 р., судова справа № 826/15182/14. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/64176448 (дата звернення: 10.02.2018). 

189. Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 07 грудня 
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190. Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 21 

вересня 2015 р., судова справа № 826/9615/15. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/51031318 (дата звернення: 10.02.2018). 

191. Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 21 червня 

2017 р., судова справа № 826/17665/16. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/67373014 (дата звернення: 10.02.2018). 

192. Постанова Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області 

від 13 лютого 2015 р., судова справа № 742/487/15-а. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/42860903 (дата звернення: 10.02.2018). 

193. Постанова Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області 

від 23 квітня 2015 р., судова справа № 742/487/15-а. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/4387646 (дата звернення: 10.02.2018). 

194. Постанова Франківського районного суду м. Львова від 10 листопада 

2015 р., судова справа № 465/7266/15-а. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54713118 (дата звернення: 10.02.2018). 

195. Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 

10 липня 2017 р., судова справа № 820/1589/17. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67780116 (дата звернення: 10.02.2018). 

196. Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 

14 вересня 2016 р., судова справа № 820/4525/16. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61319594 (дата звернення: 10.02.2018). 

197. Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 

14 вересня 2016 р., судова справа № 820/4555/16. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61319553 (дата звернення: 10.02.2018). 

198. Постанова Херсонського окружного адміністративного суду від 

02 грудня 2016 р., судова справа № 821/1546/16. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63131206 (дата звернення: 10.02.2018). 

199. Постанова Херсонського окружного адміністративного суду від 
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200. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 

10.02.1998 р. № 90/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 29. 

Ст. 191. 

201. Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та 

Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого 

самоврядування: постанова Верховної Ради України від 17.03.2015 р. № 252- 

VIІІ. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 21. Ст. 142. 

202. Про виконання рішень адміністративних і судових органів у галузі 

адміністративного права: рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи від 

09.09.2003 р. Rec № (2003) 16. URL: 

http://sc.gov.ua/en/rekomendaciji_komitetu_ministriv_radi_jevropi.htm (дата 

звернення: 10.02.2018). 

203. Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV. Відомості 

Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260. 

204. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон 

України від 3.10.2017 р. № 2147-VIІI. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2147-19 (дата звернення: 10.02.2018). 

205. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: 

пояснювальна записка до проекту Закону України від 23.03.2017 р. № 6232. 

URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH4T400A.html (дата 

звернення: 10.02.2018). 

206. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. 

№ 755- IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31. Ст. 263. 
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207. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають 

із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду 

України від 17.05.2011 р. № 6. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0006600-11 (дата звернення: 10.02.2018). 

208. Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 р. № 2728-

III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 5. Ст. 29. 

209. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України: Закон України від 15.04.2014 р. 

№ 1207-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 26. Ст. 892. 

210. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення: Закон України від 24.02.1994 р. № 4004- ХІІ. Відомості Верховної 

Ради України. 1994. № 27. Ст. 218. 

211. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон 

України від 23.12.1998 р. № 350-XIV. Відомості Верховної Ради України. 

1999. № 5-6. Ст. 43. 

212. Про затвердження Методології проведення антикорупційної 

експертизи проектів нормативно-правових актів: постанова Кабінету 

Міністрів України від 08.12.2009 р. № 1346. Урядовий кур’єр. 2009. № 235. 

213. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій 

Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.042017 р. № 275-р. URL: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249935442 (дата звернення: 

10.02.2018). 

214. Про здійснення адміністративними органами влади дискреційних 

повноважень: рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи від 11.03.1980 р. 

Rec № (80)2. URL: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804f22ae 

(дата звернення: 10.02.2018). 

215. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 

10.042014 р. №1197-VII. Голос України. 2014. №78. 
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216. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. 

№794-VII. Голос України. 2014. № 39. 

217. Про Класифікатор категорій адміністративних справ та Методичні 

роз’яснення щодо його застосування: рішення Ради суддів адміністративних 

судів України від 31.10.2013 р. № 114. URL: 

http://www.vasu.gov.ua/samovr/rada/rish_rsas_31_10_2013N114/ (дата 

звернення: 10.02.2018). 

218. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 

21.05.1997 р. № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 

170. 

219. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. 

№ 586-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20. Ст. 190. 

220. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: 
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