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Adnotacja. Celem artykułu jest, aby na podstawie prac naukowców-prawników określić i nakreślić pojęcie i cechy
procesu administracyjnego w sprawach dotyczących odwołania się od uchwał podmiotów władzy w celu pociągnięcia
osób do odpowiedzialności administracyjnej na Ukrainie. Proces administracyjny w sprawach dotyczących odwoływania
się od uchwał podmiotów władzy w celu pociągnięcia osób do odpowiedzialności administracyjnej na Ukrainie jest
stosunkiem prawnym, który powstaje podczas rozstrzygania przez Sąd sporu publiczno-prawnego, dotyczącego
uchwały, działania lub bezczynności podmiotów władzy powołanych do przywrócenia i ustanowienia praw, wolności i
uzasadnionych interesów obywateli.
Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, odpowiedzialność administracyjna, władza, orzeczenie,
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Abstract. The purpose of the article is to define and outline the concepts and features of the administrative process
in cases of appealing against the decisions of the subjects of power to bring individuals to administrative responsibility
in Ukraine, based on the work of legal scholars. Administrative proceedings in cases of appealing against decisions
of subjects of power to bring persons to administrative responsibility in Ukraine are legal relations that are formed
when a court resolves a public law dispute over the decision, action or inaction of subjects of power designed to restore
and establish legal rights, freedoms and legitimate interests of citizens.
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Анотація. Мета статті полягає в тому, щоб на основі праць учених-юристів визначити й окреслити поняття
та ознаки адміністративного процесу у справах стосовно оскарження рішень суб’єктів владних повноважень щодо
притягнення осіб до адміністративної відповідальності в Україні. Адміністративний процес у справах стосовно
оскарження рішень суб’єктів владних повноважень щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності
в Україні – це правовідносини, які складаються під час вирішення судом публічно-правового спору щодо рішення, дії чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, покликані на відновлення та встановлення законних прав,
свобод і законних інтересів громадян.
Ключові слова: адміністративний процес, адміністративна відповідальність, влада, постанова, законність,
оскарження, ознаки, поняття, суб’єкт, судове рішення.
92

© Knowledge, Education, Law, Management

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2021 № 7 (43) vol. 2

Актуальність теми. Однією з умов вступу України до Європейського Союзу є створення сучасної
та неупередженої судової системи, яка буде спрямована на захист прав, свобод і законних інтересів громадян та іноземців, що проживають на території нашої держави. Це зумовило у 2014 році розпочати судову
реформу для приведення її в такий стан, який задовольняв би європейські стандарти. Стосується це багатьох
чинників, зокрема заборони впливу будь-якої з гілок влади на судову, боротьби з корупцією та спрощення
доступу громадян до судової системи.
Однак часто буває так, що суб’єкти владних повноважень зловживають своїми правами щодо пересічних
громадян, тому вони змушені звернутися до суду, щоб захистити їх чи відновити.
Так, наприклад, це стосується недосконалої проведеної реформи в поліції, оскільки не всі «стражі
порядку» володіють процесуальними основами законодавства. І це тільки одна з найпоширеніших сфер,
в якій таке часто трапляється, адже зловживання публічною владою є одним із визнаних негативних факторів в Україні.
Тому кожен громадянин нашої держави повинен володіти інформацією та знати, що він може бути захищеним від неправомірних дій посадових осіб. Для цього слід з’ясувати механізми захисту їх прав, свобод
і законних інтересів, які чітко прописані чинним українським законодавством.
Отже, поняття та ознаки адміністративного процесу у справах стосовно оскарження рішень суб’єктів
владних повноважень щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності в Україні є основним
важелем у руках громадян, який вони можуть використати для боротьби проти незаконного впливу публічної влади на них.
Огляд останніх досліджень. До проблематики визначення поняття та ознак адміністративного процесу
у справах стосовно оскарження рішень суб’єктів владних повноважень щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності в Україні звертали свою увагу такі вчені-юристи: В. Авер’янов, О. Бандурка,
О. Баринцев, В. Бевзенко, К. Беляков, Ю. Битяк, Є. Болотіна, В. Брижко, О. Вдовіна, О. Воронов, В. Гавловський, В. Галунько, В. Гаращук, Ю. Гаруст, Є. Гетьман, І. Глобенко, М. Дамірчиєв, О. Данильян, Є. Денисюк,
П. Діхтієвський, О. Джафарова, В. Єльцов, С. Єсімов, В. Заросило, Р. Калюжний, Н. Квасневська, О. Кобзар,
М. Ковальчук, В. Ковальська, І. Коліушко, Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, В. Копилов, О. Корчинський, Т. Кравцова, С. Кузніченко, О. Кузьменко, Р. Куйбіда, Н. Кушакова-Костицька, А. Манжула, З. Маркус, Р. Мельник, А. Новицький, О. Пасенюк, А. Паскар, В. Пчелін, О. Рябченко, О. Синявська, Р. Станік,
С. Стеценко, В. Сурник, Р. Тарасенко, М. Тищенко, Є. Фурманчук, Є. Харитонов, О. Харитонова, В. Цимбалюк, М. Цьвок, К. Чилінгарян, О. Шамрай, Р. Шаповал, М. Швець, Ю. Шемшученко, К. Шкарупа, І. Шруб,
О. Якуба й інші. Проте до аналізованих нами питань вони зверталися лише побічно, досліджуючи інші
загальніші, спеціальні чи суміжні виклики.
Мета статті полягає в тому, щоб на основі праць учених-юристів визначити й окреслити поняття
та ознаки адміністративного процесу у справах стосовно оскарження рішень суб’єктів владних повноважень
щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності в Україні.
Виклад основних положень. Відповідно до тлумачного словника української мови «оскаржувати» –
це офіційно подавати скаргу у вищу інстанцію, протестуючи проти якого-небудь рішення, чиїх-небудь дій
і таке інше (Білодід, 1974).
Тобто оскарження рішень суб’єктів владних повноважень щодо притягнення осіб до адміністративної
відповідальності в Україні полягає в поданні скарги до керівника органів державної влади, дії або бездіяльність яких громадянин бажає оскаржити, або позову до суду.
Конституція України регламентує, зокрема в статті 8, що в Україні визнається та діє принцип верховенства права. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини й громадянина гарантується
безпосередньо на підставі Конституції України (Конституція України, 1996).
Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень,
дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових
осіб. Порядок звернення до суду регламентований процесуальним законодавством, зокрема Кодексом адміністративного судочинства України (Конституція України, 1996).
Також у статті 2 Кодексу адміністративного судочинства визначено, що завданням адміністративного
судочинства є справедливе, неупереджене й своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових
відносин із метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень із боку суб’єктів владних повноважень. В адміністративних судах можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких
рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження (Провадження в адміністративній справі) (Кодекс адміністративного судочинства України, 2005).
Відповідно до вищезазначеного кожен громадянин нашої держави за гарантованим правом Конституції
України й інших чинних законів може звернутися до суду за справедливим захистом своїх прав, свобод
і законних інтересів.
На слушну думку професора В. Галунька, особливе місце в системі адміністративно-правового захисту
приватних осіб посідає інститут адміністративного оскарження, який можна схарактеризувати як оскарження в межах органів публічної влади адміністративних актів, а також процедурних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень безпосередньо до них самих або до адміністративних органів,
вищими в системі ієрархічного підпорядкування, чи до спеціально створених апеляційних підрозділів.
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Зміст інституту адміністративного оскарження характеризується двома основними складовими частинами:
по-перше, це наявність правовідносин між приватною особою та органом публічної влади, що виникають
у зв’язку з реалізацією управлінських функцій органами, наділеними владними повноваженнями; по-друге,
предметом і підставою оскарження є рішення, дії чи бездіяльність органів публічної влади. Адміністративне
оскарження – це:
1) один із видів правового захисту особи в адміністративно-правових відносинах із суб’єктами публічної
адміністрації, який становить звернення до вищого органу або посадової особи щодо незаконності рішень,
дій чи бездіяльності підпорядкованого суб’єкта;
2) свідома вольова, цілеспрямована поведінка фізичної чи юридичної особи, що полягає у зверненні до
суб’єкта публічної адміністрації з вимогою захистити її публічні права, свободи, інтереси від незаконної
діяльності (бездіяльності) підпорядкованого суб’єкта (Галунько, Правоторова, 2020).
Д. Лученко вважає, що адміністративно-правове оскарження можна розуміти як адміністративний процес. Як відомо, адміністративний процес являє собою систему проваджень, що співвідносяться з ним як
категорії загального й конкретного. Адміністративно-правове оскарження з огляду на його цілі й функції
належить до правоохоронних проваджень і становить адміністративно-юрисдикційну діяльність органів
державної влади та їх посадових осіб щодо розгляду індивідуально-правових справ (Лученко, 2011).
Загалом адміністративно-правове оскарження з погляду адміністративного процесуального права – це
правовідносини, які складаються під час вирішення судом публічно-правового спору.
За специфікою засобів оскарження, суб’єктів останнього, підстав і порядку розгляду скарг провадження можна поділити на дві великі групи: судове й позасудове. У правовій державі судове оскарження
має пріоритетне значення та не може бути обмежене жодними досудовими процедурами. Однак, як уже
зазначалося, важливим є розвиток і позасудових процедур, без яких повноцінна реалізація права особи на
оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень неможлива. Категорія адміністративно-правового оскарження не може бути осмислена лише через одне з розумінь такого явища. Саме
цим пояснюються наявні в літературі розбіжності в підходах до визначення поняття «оскарження рішень,
дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень». Адміністративно-правове оскарження як правове явище слід розглядати як правові відносини, інститут права, суб’єктивне право й адміністративний
процес. Дослідження зазначених аспектів дозволяє охопити як нормативний (суб’єктивне й об’єктивне
право), так і динамічний (правові відносини й правозастосування) боки оскарження. Необхідно також
зазначити, що накреслені розуміння адміністративно-правового оскарження можуть бути використані як
методологічна основа для його подальшого вивчення. Запропоновані підходи дозволяють не лише опрацювати окремі моменти правового регулювання інституту оскарження чи оцінити правозастосовну практику у сфері, а й створити цілісне бачення явища, що, на нашу думку, є нагальним завданням вітчизняної
науки адміністративного права (Лученко, 2011).
Таким чином, ми дійшли висновку, що судове оскарження є основним видом адміністративно-правового
захисту прав, свобод і законних інтересів громадян у правовій державі.
Р. Гаврік зробив такі висновки щодо питань про вимоги, які ставляться до судових рішень у справах
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень: до судового рішення в адміністративній справі висуваються такі вимоги: законність, обґрунтованість, повнота, зрозумілість, безальтернативність і справедливість. Порушення зазначених вимог означатиме можливість оскарження такого
рішення в апеляційному або касаційному порядку або ухвалення додаткового рішення, яке усуне неповноту
або незрозумілість судового рішення (Гаврік, 2017).
М. Бєлкін уважає, що євроінтеграційні прагнення України ставлять перед українськими судами, насамперед адміністративними, завдання виробити усталену практику стосовно оскарження рішень суб’єктів владних повноважень щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності з метою надання особам
ширших можливостей для захисту своїх прав (Бєлкін, 2015).
Усі проаналізовані нами висновки авторів про поняття та ознаки адміністративного процесу у справах
стосовно оскарження рішень суб’єктів владних повноважень щодо притягнення осіб до адміністративної
відповідальності в Україні слушні та є основою адміністративної теорії у сфері.
Отримавши рішення суду, ми (громадяни) очікуємо на його повне й швидке виконання, але часто після
отримання судового рішення виникає нова проблема: як змусити іншу сторону його виконати, як виконати
судове рішення. Відповідно до статті 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України;
судове рішення є обов’язковим до виконання; держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку; контроль за виконанням судового рішення здійснює суд (Конституція України, 1996).
Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання судових
рішень – це сукупність дій, спрямованих на примусове виконання рішень. Вони проводяться на підставах
у межах повноважень і в спосіб, визначений Конституцією України. Примусове виконання рішень покладається на органи виконавчої служби й на приватних виконавців. Законодавство визначає, хто, як та яким
чином виконуватиме судове рішення, а також процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час
виконання таких судових рішень.
Громадянин України, який має намір оскаржити дії чи бездіяльність посадової особи, має право звернутися до суду у визначеному законному порядку. Однак стягувач у порядку статті 74 Закону України «Про
виконавче провадження» може оскаржити дії чи бездіяльність до керівника.
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Наприклад, відповідно до статті 74 Закону України «Про виконавче провадження» рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового
рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками й особами до суду, який видав виконавчий
документ, у порядку, передбаченому законом. Рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб
органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі
постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів, можуть бути оскаржені сторонами,
іншими учасниками й особами до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.
Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця також можуть бути оскаржені стягувачем та іншими
учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, якому безпосередньо
підпорядкований державний виконавець, можуть бути оскаржені до керівника органу державної виконавчої
служби вищого рівня. Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, під
час здійснення контролю за рішеннями, діями державного виконавця в процесі виконання рішень має право
в разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, зобов’язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому Законом. Начальник відділу,
якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або виконавець з власної ініціативи чи за заявою сторони виконавчого провадження може виправити допущені в процесуальних документах, винесених
у виконавчому провадженні, граматичні чи арифметичні помилки, про що виноситься відповідна постанова.
Керівник вищого органу державної виконавчої служби в разі виявлення порушень вимог закону визначає їх
своєю постановою та надає доручення начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, щодо проведення дій, передбачених абзацами другим і третім цієї частини (Про виконавче
провадження, 2016).
Відповідно до вище проаналізованої інформації, слід зробити висновки, що ознаками адміністративного
процесу у справах стосовно оскарження рішень суб’єктів владних повноважень щодо притягнення осіб до
адміністративної відповідальності в Україні є:
– законність таких дій;
– повна обґрунтованість і зрозумілість подання позову;
– вимоги від громадян прийняття справедливого рішення у справі;
– безкомпромісне рішення судового органу.
Отже, адміністративний процес у справах стосовно оскарження рішень суб’єктів владних повноважень
щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності в Україні – це правовідносини, які складаються під час вирішення судом публічно-правового спору, щодо рішення, дії чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, покликані на відновлення та встановлення законних прав, свобод та інтересів громадян.
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