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АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ, АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ТА АДМІНІСТРАТИВНА 

ЮРИСДИКЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ 
СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ КАТЕГОРІЙ 

 
Актуальність зазначеної теми, щодо співвідношення понять «адміністративна юстиція», 

«адміністративний процес» та «адміністративна юрисдикція» полягає у тому, що розвиток України, як правової 
держави передбачає також новий рівень судового захисту прав, свобод, інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, місцевого самоврядування, а 
також їх посадових та службових осіб. Між науковцями дуже часто виникають різноголосся з приводу 
співвідношення цих категорій та щодо їх сутності. 

Адміністративний процес традиційно розглядається, як врегульована нормами адміністративно-
процесуального права діяльність органів виконавчої влади, їх посадових осіб, інших уповноважених на те 
суб'єктів, яка спрямована на реалізацію норм адміністративного матеріального права, а також матеріально-
правових норм інших галузей права в ході розгляду індивідуально-конкретних справ[1, с. 45]. 

Таким чином, з юридичної точки зору процес має своїм призначенням реалізацію норм матеріального 
права. У подібному розумінні адміністративний процес призначений для того, щоб забезпечити застосування 
зазначених правових норм у сфері державного управління з метою досягнення юридичних результатів 
(наслідків), тобто досягти належної поведінки. Адміністративний процес охоплює різноманітні види 
адміністративного провадження, серед яких найбільш поширеними є провадження з розгляду окремих груп 
адміністративних справ; провадження з пропозицій, заяв і скарг громадян; провадження у справах про 
адміністративні правопорушення. 

Адміністративна юрисдикція – складова частина адміністративного процесу, що є діяльністю державних 
органів з приводу вирішення адміністративних справ про захист порушених або оспорюваних інтересів шляхом 
постановлення адміністративно-владного рішення, яким поновлюються порушені права і застосовуються 
юридичні санкції[2, с. 15-16]. Така юрисдикція охоплює: провадження у справах за скаргами громадян; 
дисциплінарні провадження; провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Під адміністративною юстицією слід розуміти, встановлений законом порядок розгляду й рішення в 
судовій процесуальній формі справ, які виникають в області державного керування між громадянами або 
юридичними особами, з одного боку, і органами державного керування (посадовими особами), - з іншого, 
здійснюваний загальними або спеціально створюваними для рішення правових суперечок судами[3, с. 56-58]. У 
літературі є три основні підходи до розуміння адміністративної юстиції. 

Згідно з першим підходом адміністративна юстиція розуміється як особливий порядок вирішення 
адміністративно-правових спорів судами та іншими уповноваженими на те державними органами. 

Другий підхід вужчий – адміністративна юстиція розуміється як самостійна галузь правосуддя, ціллю 
якої є вирішення судами спорів між громадянами і органами управління або між самими органами управління. 

Третій підхід визначає адміністративну юстицію не лише як особливий вид судочинства, а й як систему 
спеціалізованих судів або спеціальних судових підрозділів, які здійснюють адміністративне судочинство. Цей 
підхід полягає в тому, що адміністративною юстицією може називатися не будь-яке вирішення публічно-
правових спорів, а лише таке, яке здійснюють спеціально утворенні для цього судові органи – або окремі суди, 
або спеціалізовані підрозділи загальних судів. В Україні адміністративна юстиція представлена 
адміністративними судами. 

Отже, всі ці три категорії співвідносяться між собою як ціле та частина цілого. Із зазначених визначень 
можна сказати, що адміністративний процес є цілим, а відповідно адміністративна юстиція та адміністративна 
юрисдикція частинами процесу. 
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КАТЕГОРІЯ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР» 
У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ 

 
В сучасний період розвитку держави особливого значення в регулюванні правовідносин набувають 

адміністративні договори. Однією з причин актуальності адміністративного договору сьогодні є підвищення ролі 
публічного права в регулюванні суспільних відносин, посилення договірних засад в публічно-правових 
відносинах. Вивченням даного питання займається ряд українських і зарубіжних вчених серед яких Д. М. 
Бахрах, Б. М. Габричидзе, М. Ю.Тихомиров, В. С.Стефаник, Н. Р. Нижник, К. К. Афанасьєва, М. А. Бояринцева 
та ін. 

У статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що компетенція 
адміністративних судів поширюється, зокрема, на спори, які виникають з приводу укладення, виконання, 
припинення, скасування чи визнання не чинними адміністративних договорів. Згідно п. 14 ст. 3 КАС України 
адміністративний договір – це дво- або багатостороння угода, зміст якої становлять права та обов’язки сторін, 
що випливають з владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є однією із сторін 
угоди[1]. 

Відповідно до законодавчого визначення адміністративного договору його ознаками є: суб’єктна – 
обов’язковою стороною в ньому є суб’єкт владних повноважень (іншою стороною чи іншими сторонами можуть 
бути як суб’єкти владних повноважень, так і інші учасники правовідносин); предметна – його змістом є права і 
обов’язки сторін, що випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень[2; 192]. 

Крім наведеного до ознак адміністративного договору відносять: юридичну нерівність сторін, що 
виражається у виняткових повноваженнях управленої сторони договору; публічно-правовий характер 
договірних зобов’язань; імперативно визначені умови договору за способом конструювання; мета – договору 
задоволення публічних інтересів[3, с. 383]. 

Р. О. Куйбіда вважає, що наведені ознаки адміністративного договору не є вичерпними. Наприклад, для 
адміністративного договору не властиві повною мірою засади волевиявлення, свободи договору, юридичної 
рівності, що характерні для регулювання адміністративних договорів[4]. 

В юридичній літературі, незважаючи на дискусійний характер питання щодо класифікації 
адміністративних договорів за предметним критерієм, наводять їх перелік: договори про компетенцію 
(розмежування або делегування повноважень і предметів відання); договори у сфері управління державною 
власністю; договори, що забезпечують державні потреби (державні контракти (договори); контракти з 
державними службовцями, студентами; фінансові та податкові угоди; договори про взаємодію, співпрацю; 
концесії та інвестиційні угоди; договори про надання деяких послуг приватним особам, наприклад, охорона 
громадського порядку та майна, перевезення в громадському транспорті, комунальні послуги тощо. 

Таким чином, відсутність чітких наукових уявлень і єдиних підходів до питань про місце 
адміністративного договору в управлінській практиці свідчить про нагальну потребу прийняття окремого 
законодавчого акту, у якому було б врегульовано питання адміністративно-договірних відносин і визначено 
процесуальні основи таких договорів. На цьому наголосив Конституційний Суд України в ухвалі від 15 лютого 
2007 р. № 14-у/2007 у справі № 1-14/2007 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за 
конституційним поданням Вищого господарського суду України про офіційне тлумачення пунктів 1, 14 частини 
першої статті 3 КАСУ, де зазначив, що КСУ у своїх ухвалах неодноразово наголошував про непідвідомчість 
Суду питань, які потребують не офіційного тлумачення, а законодавчого врегулювання[5]. 
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