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Висвітлено пріоритетні особливості і завдання адміністративного судочинства та їх 
практична реалізація в умовах розвитку демократичного суспільства Української 
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розвивається в складних історичних умовах. Авторами запропоновано аналітичний 
ракурс щодо вивчення й аналізу завдань адміністративного судочинства з урахуванням 
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З часу проголошення в Україні незалежності, одним із основних напрямків діяльності 
держави була зміна законодавства з метою приведення його у відповідність з новими право-
відносинами, що виникають у державі, реформування старої системи управління, демократи-
зація суспільних відносин, що регулюються. Однією із тенденцій є спроба гармонізації укра-
їнського та європейського законодавства. Така діяльність безумовно необхідна, враховуючи 
прагнення України увійти в європейську спільноту. 

Однак, при здійсненні змін у законодавстві необхідно враховувати не лише зарубіжний 
досвід та принципи побудови європейського права, а й національні особливості, специфіку 
менталітету, соціальне та економічне становище в Україні. Так, запозичення європейського 
досвіду призвело до появи в українському законодавстві великої кількості оціночних, некон-
кретизованих понять, що не розроблені в теорії права. Така діяльність може створити про-
блеми в правозастосовній діяльності. 

Зазначеній проблемі приділяли увагу вітчизняні вчені-юристи: Ю.Г.Барабаш, 
Ю.П.Битяк, Г.Й.Ткач, Д.М.Чечот. Кодекс адміністративного судочинства України є одним 
з нових, демократичних актів незалежної України. Він розроблений з урахуванням провід-
ного досвіду європейських держав. Загалом цей акт заслуговує на дуже високу оцінку, але 
є деякі приписи, що можуть викликати заперечення. Так, Кодекс адміністративного судо-
чинства України у ст.2 «Завдання адміністративного судочинства» наголошує, що у спра-
вах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адмініс-
тративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повнова-
жень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням 
повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з ураху-
ванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсто-
ронньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівно-
сті перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з 
дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, 
свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з 
урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто про-
тягом розумного строку. 
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У своїй постанові №2 від 6 березня 2008 року Пленум Вищого адміністративного суду 
наголосив, що під час розгляду спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень суди, незалежно від підстав, наведених у позовній заяві, 
повинні перевіряти їх відповідність вимогам ч.3 ст.2. КАСУ. Вирішуючи ці завдання, адмі-
ністративний суд може зіткнутися з назкою проблем. Деякі із завдань, які законодавець за-
лишив на розгляд суду, сформульовані з використанням оціночних понять, значення яких 
не має свого закріплення в українському законодавстві. Прикладом таких понять можна 
навести: своєчасність, тобто протягом розумного строку; розсудливість; добросовісність та 
інші. Ухвалюючи рішення по справі, суд повинен керуватися нормативними приписами. 
Використання інших джерел для оцінки обставин справи і прийняття рішення (власного 
досвіду, моралі та ін.), особливо у випадках, коли законодавством не врегульовані спірні 
правовідносини, може призвести по-перше: до різної судової практики; по-друге: до неро-
зуміння мотивів рішення суду та недовіри до судової системи, збільшення кількості апеля-
цій та змінених судових рішень. У такій ситуації різні судді будуть розглядати обставини 
справи по-різному та може скластися ситуація, коли рішення по справі може залежати від 
того, хто із суддів буде його розглядати. 

Інша проблема, з якою може зіткнутися суд, намагаючись реалізувати завдання, що 
стоять перед ним – використання дискреційних повноважень державним органом. Як пови-
нен діяти суд, коли орган влади діяв у рамках закону, використовуючи адміністративних 
розсуд? Дискреційними повноваженнями прийнято називати свободу органу виконавчої 
влади при виконанні чи застосуванні норм права в державознавстві [2, с.275; 4, с.16-22]. 
Використовуючи дискреційні повноваження, суб’єкт владних повноважень, у рамках зако-
ну, має право прийняти те чи інше рішення, вчинити дію або утриматися від її вчинення. 
Це право державного органу. 

Наказ Міністерства юстиції України від 23.06.2010 року №1380/5 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових 
актів на наявність корупціогенних норм», застосовує таке поняття «дискреційних повно-
важень» – це сукупність прав та обов’язків органів державної влади та місцевого самов-
рядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самовряду-
вання, що надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і 
зміст управлінського рішення, яке приймається або можливість вибору на власний розсуд 
одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених проектом нормативно-
правового акта. 

Дискреційні повноваження, як встановлене право вибору варіанта поведінки (рішен-
ня) або наслідку правової норми, найбільш яскраво проявляється через так званий віль-
ний або адміністративних розсуд [2, с.277]. Дискреційні повноваження не є абсолютними. 
Викорстовуючи дискреційні повноваження, посадова особа повинна враховувати припси 
законів та загальні принципи правової держави. Прийняте рішення не повинне мати про-
тиріч із Конституцією України, законами та актами вищих органів влади. Насамперед, 
необхідно погодитися з Ю.Г.Барабашем, що бюрократичний апарат потребує чітких та 
детальних процедур розгляду питань та прийняття рішень. Така постановка питання має 
більше відношення до органів державного управління, до яких, перш за все, відносяться 
центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також до органів місцевого самовряду-
вання [1, с.51; 5, с.85-89]. Але також зрозуміло, що кількість правовідносин у державі, у 
яких приймають участь державні органи та різноманіття обставин, що можуть вплинути 
на прийняття рішення, унеможливлюють намагання передбачити всі варіанти поведінки 
та законодавчо їх врегулювати. 

Норма права залишає певний простір, що повинен заповнити орган, який застосовує но-
рму. При цьому він повинен брати до уваги загальний погляд на значення певних понять, ме-
ту, якої він він повинен досягти, і, зрештою, на засади об’єктивної оцінки обставин [2, с.277]. 
Саме тут і виникає проблема. Як повинен діяти суд у випадку, коли державний орган прийн-
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яв рішення, використовуючи дискреційні повноваження? Як оцінити своєчасність прийняття 
рішення, коли строк (термін) його прийняття не встановлений? Суд може використовувати 
свої загальні уявлення про порядок проведення такої діяльності, міркування про доцільність 
здійснення тих чи інших дій, що бути переумовою прийняття рішення. Але все це не базу-
ється на законі, а суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України (ч.1. 
ст.6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року). 

Безперечно, ми не заперечуємо висновки, здійснені у Постанові Пленуму ВСУ №9 від 
01.11.1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», що 
правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі 
правовідносини, що виникають у державі (ст. 124 Конституції України), судами підвідомчі 
всі спори про захист прав і свобод громадян. Статтею 55 Конституції України кожній людині 
гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державнї влади, 
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а тому суд не повинен відмовляти 
особі в прийнятті чи розгляді скарги з підстав, передбачених законом, який це право обме-
жує. Водночас, існують питання, вирішення яких є виключним повноваженням державного 
органу і суд має певні обмеження у втручанні в ці питання. Таку позицію неодноразово ви-
словлював і ВАСУ. Вирішуючи ці питання про добросовісність, розсудливість, своєчасність 
прийняття рішень державним органом суд може втрутитися у виконавчо-розпорядчу діяль-
ність. У такому випадку вже постане питання про порушення принципу розподілу влади. 
Так, ст.162 ч.2. КАСУ надає суду права у випадку задоволення адміністративного позову 
прийняття рішення про зобов’язання відповідача здійснити окремі дії або утриматися від 
здійснення окремих дій. Такі повноваження адміністративного суду прийняті, коли мова йде 
про порушення приписів норм права. Виникає питання: чи може суд прийняти таке рішення, 
коли мова йде про дискреційні повноваження, що використовуються відповідно до норм ді-
ючого законодавства. Чи можливо зобов’язати орган влади вчинити дію, коли її здійснення є 
правом органу, а не його обов’язком? Ми вважаємо, ні. 

Як наголошує С.А.Резанов, закон повинен надавати посадовій особі можливості самос-
тійно вишукувати шлях для його найбільш правильного застосування, відповідно до задач, 
що він ставить, у випадках, коли рішення задач залежить від конкретних обставин, які немо-
жливо заздалегідь передбачити і кваліфікувати. Застосування дискреційних повноважень, на 
думку С.А.Резанова, це дозволена законом інтелектуально-вольова діяльність компетентного 
суб’єкту, змістом якої є здійснення вибору одного з декількох варіантів рішення, встановле-
ного правовою нормою [3, с.3]. 

Використання понять, що не мають чіткого законодавчо закріпленого тлумачення, які 
потребують оцінки, в умовах політичної нестабільності та недовіри до судової гілки влади 
недоречне. Суддя повинен користуватися чіткими приписами закону, які нікому не дозво-
ляють ставити під сумнів неупередженість ухваленого рішення. Так, останнім часом у за-
конодавстві все частіше з’являються оціночні поняття. На нашу думку, з урахуванням полі-
тичної, соціальної, економічної ситуації у державі, це помилкова позиція. Суспільство не 
готове прийняти рішення будь-якої з гілок влади, яке буде застосовано не на суворому 
приписі закону, а на загальних положеннях закону та волі суб’єкта владних повноважень. 
Спочатку необхідно подолати кризу недовіри до державних інститутцій. У європейских 
країнах є наявність конституційних традицій та звичаїв, які не дозволяють посадовій особі 
при реалізації дискреційних повноважень спиратись виключно на внутрішню мотивацію [1, 
с.50]. На сучасному етапі розвитку України, проблему дискреційних повноважень та їх 
оскарження у суді доцільно вирішувати шляхом зменшення кола таких повноважень, чіт-
кою регламентацією зі сторони нормотворчих органів процедур здійснення управлінської 
діяльності. Не заперечуючи важливість дискреції у діяльності державних органів, наголо-
шуємо, що збільшення кола цих повноважень можливе у випадку розвитку правосвідомості 
керуючих суб’єктів, напрацювання традицій здійснення таких повноважень та розробки 
ефективного механізму контролю. 
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