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ЗАГАЛЬНЕ ТА СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ОЗНАКИ  

ТА ВІДМІННОСТІ 
 

У новій редакції Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) від 
15.12.2017 року передбачено поділ позовного провадження на загальне і спрощене. Метою такого 
нововведення є розвантаження судової влади та забезпечення розумності строків при вирішенні 
справ. Однак, для кращого розуміння даних форм судочинства необхідно виокремити їхні основні 
ознаки. 

В порядку спрощеного провадження можуть бути розглянуті адміністративні справи 
незначної складності. Поняття адміністративної справи незначної складності (малозначна справа) 
розкривається у п. 20 ч. 1 ст. 4 КАСУ, відповідно до якого це адміністративна справа, в якій 
характер спірних правовідносин, предмет доказування та склад учасників не вимагають проведення 
підготовчого провадження та/або судового засідання для повного та всебічного встановлення її 
обставин. КАСУ визначає 11 категорій малозначних справ (ч. 6 ст. 12): щодо публічної служби; 
щодо доступу до інформації; щодо пенсійних та соціальних виплат; щодо примусового припинення 
юридичних осіб, ФОП; щодо виїзду на тимчасово окуповану територію; щодо оскарження рішень 
суб’єкта владних повноважень, на підставі яких можливе стягнення грошових коштів до 100 
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; щодо стягнення грошових сум за 
рішеннями суб’єкта владних повноважень, за якими завершився строк оскарження; типові справи; 
щодо оскарження нормативно-правового акта, прийнятих на виконання акта, визнаного судом 
протиправним і нечинним повністю або в частині; які малозначними визнає суд; щодо перебування 
іноземців або осіб без громадянства на території України [1]. 

При цьому, за обґрунтованим клопотанням позивача, за правилами спрощеного позовного 
провадження може бути розглянута й будь-яка інша справа, за винятком тих, які імперативно 
заборонено розглядати в порядку спрощеного провадження (ч. 4 ст. 257 КАС України). В будь-
якому випадку неможливий спрощений розгляд таких категорій справ: 

– щодо оскарження нормативно-правових актів, за винятком випадків, визначених КАСУ; 
– щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень, якщо позивач 

заявив вимогу про відшкодування шкоди, заподіяної такими рішеннями, діями чи бездіяльністю, в 
сумі, що перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

– про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 
розміщені, з мотивів суспільної необхідності; 

– щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути 
заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує 500 розмірів прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб. 

Відповідач може заперечити проти спрощеного розгляду справи. Залежно від обґрунтованос-
ті, суд його відхиляє або задовольняє і призначає розгляд справи за правилами загального позов-
ного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням. 

Якщо спір не підпадає під жодну з категорій, передбачених ч. 6 ст. 12 КАСУ, клопотання 
позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження має подаватися у 
письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній та повинно 
стосуватися розгляду всієї справи. 

Подання заяв по суті справи у спрощеному провадженні також має свої особливості. Так, відзив 
відповідач має подати суду протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у 
справі. Тоді як у загальному порядку відзив подається у строк, що не може бути меншим ніж 15 днів. 

Відповідь на відзив позивачем та заперечення відповідачем подаються протягом строків, 
встановлених судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, які будуть меншими, ніж для 
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загального провадження. Третім особам надано право подати пояснення щодо позову у 
встановлений судом строк, а щодо відзиву – протягом 10 днів з дня його отримання. 

Справу в порядку спрощеного позовного провадження суд розглядає без повідомлення сторін 
за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. Однак за 
наявності такого клопотання є випадки, коли суд може відмовити в його задоволенні та розглядає 
справу в письмовому провадженні (ст. 263 КАСУ), зокрема: щодо доступу до інформації; щодо 
пенсійних та соціальних виплат; щодо примусового припинення юридичних осіб, ФОП; щодо 
стягнення грошових сум за рішеннями суб’єкта владних повноважень, за якими завершився строк 
оскарження, та сума яких не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб; щодо виїзду на тимчасово окуповану територію. 

Загалом, суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження не більше 
ніж 60 днів з дня відкриття провадження у справі. 

Підготовче засідання при розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження 
не проводиться. Перше судове засідання у справі проводиться не пізніше ніж через 30 днів з дня 
відкриття провадження у справі. Якщо судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк 
вчинення яких обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом 30 
днів, а у випадках, визначених ст. 263 КАСУ (письмове провадження) – протягом 15 днів з дня 
відкриття провадження у справі. 

Кикиш С. називає такі основні відмінності між спрощеним і загальним позовним провадженням: 
по-перше, це строк судового розгляду справи. У спрощеному позовному провадженні судова справа 
повинна бути розглянута протягом 60 днів з моменту відкриття провадження, а для деяких категорій 
справ такий строк взагалі скорочується до 30 днів (оскарження бездіяльності при розгляді звернення чи 
запиту, нарахування пенсій та інших соціальних виплат, припинення суб’єктів господарювання, 
стягнення грошової суми у розмірі, що не перевищує 881 тис. грн, оскарження рішень щодо в’їзду та 
виїзду на тимчасово окуповану територію). Натомість у загальному провадженні розгляд справи відбу-
вається протягом 90 днів (60 днів на проведення підготовчого засідання та 30 днів для розгляду справи 
по суті); по-друге, адміністративна справи в загальному провадженні проходить більшу кількість стадій, 
у порівнянні з розглядом у спрощеному порядку. Зокрема, справи незначної складності вирішуються 
без проведення підготовчого засідання та судових дебатів; по-третє, розгляд адміністративної справи у 
спрощеному порядку, як правило, відбувається без виклику сторін за наявними матеріалами справи. 
При цьому суд за власною ініціативою чи за клопотанням сторони повідомляє учасника справи про її 
розгляд. Тому, якщо сторона бажає брати участь у розгляді справи, вона обов’язково повинна зазначити 
про це в позовній заяві або відзиві на позов. У загальному провадженні учасників справи повідомляють 
про дату судового засідання [ 2, с. 1]. 

Завальнюк І. В. виокремив позитивні та негативні аспекти спрощеного позовного проваджен-
ня. До позитивних моментів віднесено: скорочення строків розгляду типових та суто формальних 
справ, зменшення навантаження на суддівський корпус, що є передумовою для здійснення більш 
якісного та ефективного правосуддя, а також зменшення затримок і черг безпосередньо у примі-
щеннях судів. До негативних аспектів розгляду справи в порядку спрощеного провадження дослід-
ник відніс: відсутність чіткого та вичерпного переліку справ, за якими розгляд може відбуватися у 
спрощеному провадженні, що в більшості випадків дає право судді самостійно вирішувати, розгля-
дати справу за правилами загального чи спрощеного провадження; наявність у суду права відмо-
вити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи за її присутністю, що можна розцінити 
як порушення гарантованого європейськими інституціями права особи на справедливий і публічний 
розгляд її справи. При цьому законодавство не передбачає конкретних підстав, які б обмежували 
зазначене право суду, адже суд може відмовити у розгляді справи за участю сторони, якщо ха-
рактер спірних правовідносин та предмет доказування у справі незначної складності не вимагають 
повідомлення сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи [ 3, с. 21-22]. 

На практиці вся система функціонування загального і спрощеного позовного провадження 
виглядає так, що навіть якщо в позовній заяві чи відзиві на позов учасник справи висловив бажання 
брати участь в її розгляді, суд на власний розсуд, фактично без обмеження такого права, може 
відмовити в допуску особи до участі в судовому засіданні, що може призвести до неправильного 
встановлення фактичних обставин справи та, як наслідок, прийняття неправомірного рішення. 
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Станом на сьогодні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду дотримується 
практики розгляду без виклику сторін також і податкових спорів, справ у сфері державної 
реєстрації та оскарження актів індивідуальної дії, виданих органами місцевого самоврядування, 
незважаючи на наявність клопотань учасників про бажання брати участь у судовому засіданні. 
Окрім того, трапляються випадки, коли суди безпідставно відмовляють у задоволенні клопотання 
сторони про участь у засіданні напідставі того, що заявник не навів належних обґрунтувань та не 
додав жодних доказів щодо необхідності розгляду справи з повідомленням (викликом) осіб. Судові 
рішення такого характеру є неправомірними, адже на учасника справи законодавством не покла-
дається обов’язок доведення необхідності судового розгляду за її участю, а тому вимога суду щодо 
надання підтверджувальних доказів є грубим порушенням норм процесуального права [ 4, с. 5]. 

Таким чином, інститут спрощеного провадження в адміністративному процесі хоча і є кроком 
до пришвидшення розгляду малозначних спорів, який раніше міг тривати роками, проте потребує 
законодавчого вдосконалення, зокрема щодо забезпечення можливості учасника справи за його 
бажанням у будь-якому випадку брати участь у судовому розгляді з метою встановлення дійсних 
обставин та ухвалення обґрунтованого судового рішення. 
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ТИПОВІ ТА ЗРАЗКОВІ СПРАВИ  

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 
 

Останнім часом вносяться суттєві зміни до українського законодавства, які стосуються різних 
сфер життєдіяльності суспільства та держави, і судочинство не стало винятком. Конституцією 
України передбачено принцип верховенства права, а права і свободи, в свою чергу визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави [1]. Реалізація даного принципу потребує ефективного 
судового захисту, тому виникла потреба стосовно створення ефективних механізмів судового 
захисту прав, свобод та інтересів особи. Саме з цією метою було проведено оновлення процесуаль-
них норм та прийняття Закону України від 03.10.2017 № 2147 «Про внесення змін до Госпо-
дарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». Даний закон суттєво змінює 
правила розгляду справ у зазначених процесах, а також запроваджує абсолютно нові інститути. 
Основними новелами, які були введені цим законом – категорії типових та зразкових справ в 
оновленому Кодексі адміністративного судочинства України (далі – КАС України). 

КАС України містить визначення понять типова та зразкова справи. По суті дана новела 
стосується лише адміністративного процесу, яка передбачає процесуальний механізм розгляду 
справ, у яких відносини та правові норми є схожими за прикладом рішення Верховного Суду в 
одній з таких справ. Так, відповідно до КАС України, під типовою адміністративною справою 


